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5 وقفات على بالد �شنقيط

مقدمة
العالمة أمحد املرابط الشنقيطي

ومن  وصحبه  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 
اهتدى هبداه.

أما بعد:

فقد قدم إىل األستاذ/ مسعد حسني حممد املرصي عضو احتاد 
الذي  بكتابه  اإلسالمي  العامل  برابطة  واملؤلف  املسلمني،  الكتاب 
فيه  رأيي  وأبدي  عليه  ألطلع  شنقيط(  بالد  عىل  )وقفات  بعنوان 

فقلت األبيات التالية تقريظا له:
أهال حسني  مسعد  جاء  وسهالقد  به  أهال  يا  شنقيط 
شنقيط بالد  عىل  النـــاديبوقفاته  فــي  ذكرها  أحيا 
اطبا والسمع  العني  أقر  العجبافقد  النفوس  أثار يف  وقد 
تستحق يراها  كان  وإن  يستحقفهو  منهـا  للجميل  تراه 
واملخالطة العهد  مايض  من علامء مصــر والشناقطـةجدد 
تصديق هلم  شنقيــط  بأنــه حــق هلــم صــديــقفأهل 
سأل قد  صدق  مقعد  له  ألن ما اجلزاء إال من جنس العملكل 

                                                                       كتبه 
أمحد املرابط بن حبيب الرمحن الشنقيطي

                                                       املفتي العام لدولة موريتانيا
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وقفات على بالد �شنقيط 6

مقدمة
العالمة حممد األمني احلسن الشنقيطي



وآله  واملرسلني،  األنبياء  وأكرم  خاتم  عىل  وسلم  اهلل  وصىل 
وصحابته أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

أما بعد:
فجزى اهلل خرًيا وأجزل املثوبة عاجال وآجال ألخينا الكريم/ 
وأمانته  ومرونته  اجلزيلة،  وعبارته  النبيلة  كلمته  عىل  حسني  مسعد 
وغريهم؛   املوريتانيني  من  حتمله  ملا  أدائه  وحسن  نقله  يف  الفريدة 
الرحيق              السلسل  الرقيق  الواضح  واألنيق  الشيق  إعداده  يف  وذلك 

»وقفات عىل بالد شنقيط«.
ولباقته  وحفاوته  بأسلوبه  وانتامئه  فكرته  من  نشكره  فنحن 
وسهولته وفنيته ومهارته. النهج الذي عمله عىل إرادة اخلري من أهله 

وألهله. وربطه الوشائج بني البلدين عموما، وطموح أبنائها.
عىل                     ومجعهم  واآلخرة  الدنيا  مكاره  من  اجلميع  اهلل  حفظ 

ما يرضيه عنهم. آمني.
حممد األمني بن احلسن الشنقيطي

إمام وخطيب جامع القرآن الكريم
واملدير العام ملدارس العون اإلسالمية

ورئيس رابطة علامء املغرب العريب
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7 وقفات على بالد �شنقيط

مقدمة
العالمة الرباس بن املرابط عبد الفتاح الشنقيطي

ونرباسا  لآلخرين  عربة  األولني  سري  جعل  الذي  هلل  احلمد 
السلف  بنهج  للمقتدين  وقدوة  للمتعلمني  ودروسا  للمهتدين، 

الصالح.

والصالة والسالم عىل سيدنا حممد إمام املرسلني وقائد الغر 
يوم  إىل  التابعني  وتابعي  والتابعني،  وصحبه  آله  وعىل  املحجلني، 

الدين.

وبعد:

فقد اطلعت عىل مؤلف الشيخ الفاضل/ مسعد حسني حممد 
املرصي السلفي الذي سامه ) وقفات عىل بالد شنقيط ( فإذا به أجاد 

فيه وأفاد، شكر اهلل مسعانا ومسعاه ووفقنا وإياه ملا حيبه ويرضاه.

فمحبته هلذه البالد ةوإعجابه بأهلها جعلته يكتب عن تارخيها 
وحارضها، وعاداهتا وأعالمها بأسلوب شيق ومنهجية جيدة، األمر 
الذي جيعل هذا املؤلف صغريا يف احلجم، لكنه كبرٌي يف املضمون، 
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وقفات على بالد �شنقيط 8

شنقيط  بالد  تاريخ  يف  جديدة  لبنة  اهلل-  حفظه  مؤلفه-  به  أضاف 
وأهلها، ومل يكتف بالرسد التارخيي عرب املرجع، بل دعم ذلك بالتنقل 
واملشافهة واملشاهدة، إذ ليس من رأى كمن سمع، وقد الحظت يف 
كتابه من الدقة واألمانة العلمية يف النتقل اليشء الكثري، األمر الذي 
يعكس بجالء ما يتمتع به هذا املؤلف الفاضل من التحري فيام ينقله 

أو يشاهده.

فجزاه اهلل عن بالد شنقيط وأهلها أحسن اجلزاء، ووفقنا وإياه 
ملا حيبه ويرضاه، وقد قلت مقرظا:

بوقفات مسعد عىل البالد        أحسن فيها ابن احلسني وأجاد

وظف فيها سمعه وبرصه        بنقــــــله تارخيــها ما أبرصه

ندعو اإلله ربنا أن ينرصه        وسعـــــيه مجيعــه أن يشكره

ثم الصالة للنبي واملهره           يف رشعنــا والتابعـــني اخلريه

                                                   وكتبه

                  العالمة الرباس بن املرابط عبد الفتاح الشنقيطي

                  رئيس جلنة مراجعة املصحف بدولة موريتانيا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





9 وقفات على بالد �شنقيط

مقدمة
الشيخ العالمة حممد عيسى بن باباه الشنقيطي

بالعبق حسني  مسعد  من نرش هذا الكتاب الطالع الفلقأسعدتنا 

يد بخط  لشنقيط  وجها  لكم بديعا وما سودت من ورقبيضت 

برقيأبدعت وصف رحلة لكم رشفت لنا  زادت  هبا  رشفتمونا 

تقيقد نوهت وأحسنت عند ذكركم كل  إيواء  يف  شنقيط  لدور 

للعلــم طلـــب  قـــاده  لقىقــد  وبالعلوم  هبا  عصاُه  ألقى 

فيها تراحيب وأهل هدى نسقتلقاه  عىل  بتعليم  إليه  صانوا 

ومنهجة بإتقان  العلوم  من التكلف قد خلت ومن نسقصان 

يدعمه والفقه  حمكمه  ملتفقالذكر  يعزى  له  يسن  أصل 

وتقىوصفت حمرضة الشنقيط حاضنة الوهنم  للغرباء  تضم 

فهمهم انزالق  من  بمنزلقالطالبني  فهم  يف  التطرف  أو 

طابت وسال لكم يف العلم من عرقال غرو يا ابن الكرام إن صنائعكم

بمخرتقجراء ترحالكم والبحث يف جهة الفضا  وخترتق  فيها 

ملتكم ألهل  لتشجيعكم  ليحصل الرشف األسمى لكم بلقىرمزا 

عرب لذي  أم  مرص  من  الغرقأنت  لدى  للسفينة  وقائد 

الثقافات شتى حارضا سلفا ما كان من سالف يف احلارضين بقىأم 
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زمرا نوعكم  من  هلا  يبقي  طبقواهلل  من  وافاه  طبق  مىض  إذا 

الشفاعة من حرقثم الصالة عىل النبي خامتة تقى يوم  املذعور 

كتبه
حممد عيسى بن باباه الشنقيطي

األمني العام الحتاد النارشين املوريتانيني
ورئيس معهد دار الربكة العلمي
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11 وقفات على بالد �شنقيط

مقدمة
الشيخ / عمر احلدوشي

احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة 
والسالم عىل من علم أمته البيان وفهم.

بعاصمة  الكتاب  معرض  يف  التقي  أن  اهلل  فشاء  بعد،  أما 
الفاضل/  والداعية  الشيخ  جناب  الفاضل  بأخي  العلمية  شنقيط 
مسعد حسني حممد فرأيته شيًخا نشيًطا، يتوقد حيوية ونشاًطا وغريًة 
عىل دين اهلل عز وجل، فأهدى إيلَّ بعض مؤلفاته النافعة، ثم شاء اهلل 
أن ألتقي به مرة ثانية وثالثة ورابعة، وجلست معه جلسات طويلة 
وجتاذبنا وتناولنا فيها أطراف احلديث حول ما ينبغي أن يقدمه املسلم 
كتابه )وقفات عىل بالد شنقيط(،  إيلَّ  ثم أهدى  الدين،  خلدمة هذا 
كثرًيا  منه  استفدت  احلقيقة، وواهلل  كثرًيا يف  بقراءته  استمتعت  وقد 
فقد أبدع واهلل فيه، فهو يرفع اهلمة إىل السفر إىل بالد العلم والعلامء 
والشعر والشعراء، فجزاه اهلل خرًيا، ونفع به وكثَّر فوائده ومد عىل 

اخللق عوائده
امللة مقيم  اهلادي  عىل  والذريـــــةوصيل  واألزواج  واآلل 

الباقـي األزيل  عليــه  باقــيصـىل  كثــرًيا  تسلياًم  عليــه 
كتبه

عمر بن مسعود احلدوشي املغربي
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وقفات على بالد �شنقيط 12

مقدمة 
الشيخ / يوسف بن منصور الصالحي اليمين

احلمد هلل تعاىل، والصالة الزاكية عىل نبيه حممد تتواىل.

وبعد

فقد اطلعت عىل كتاب أخي الشيخ/ مسعد حسني حممد - نفع اهلل 
به- املعنون له ) وقفات عىل بالد شنقيط( فألفيته كتابا ماتعا نافعا.

وقد أحسن - وفقه اهلل تعاىل- يف إظهار حماسن هذه البالد بام يبعث 
اهلمم وحيرك العزائم واإلرادات، ولعل ذلك ما كان يبغي- حفظه اهلل.

االهتامم  من  القطر  هذا  أهل  به  ينفرد  يكاد  ما  كتابه  عليه  أدار  ما  وأبرز 
أهم  احلفظ  جلعل  العلم  طالب  يستحث  هبذا  وهو  والضبط،  باحلفظ 

الطرق التي حيصل هبا العلم الرشعي.
العلم من يتشوف للوقوف عىل  الدعاة وطلبة        والكثري من إخواننا 
من  متكنه  عدم  مع  أحواهلم،  عىل  واالطالع  شنقيط،  يف  القوم  أخبار 
سامع  ولعل  فيه،  كافيا  املقصود،  هبذا  وافيا  الكتاب  فجاء  إليها،  املجيء 

أخباره تقوم مقام رؤيته كام قال الريض:
                     فاتني أن أرى الديار بطريف            فلعيل أرى الديار بسمعي   

                                                                           املحوج إىل ربه
                                                        يوسف بن منصور الصالحي اليمني

                                                                 عضو هيئة كبار علامء اليمن
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13 وقفات على بالد �شنقيط

J

إن احلمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهلل 
له،  مضل  فال  اهلل  هيده  من  أعاملنا،  سيئات  ومن  أنفسنا  رشور  من 
ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك 
له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

وسلم تسلياًم كثرًيا.

أما بعد:
فقد شاء اهلل D أن يرس يل بمنه وكرمه أن أسافر إىل بالد شنقيط 
وأجلس مع كثري من العلامء وطلبة العلم واملهتمني بالدعوة إىل اهلل 
احلمد،  وهلل  موفقة  رحلة  واملنة-  الفضل  -وهلل  كانت  وقد   ،D
فاستفدنا وأفدنا، وقد أشار عيلَّ كثري من إخواين طلبة العلم أن أكتب 
رسالة عن بالد شنقيط، أساهم هبا يف بيان منهج وعقيدة الشناقطة، 
وأسباب  بالدهم،  يف  العلم  ذيوع  أسباب  عن  اللثام  أكشف  وأن 
قوة احلفظ عندهم، والتعريف بأعالم املنهج السلفي والتنويه هبم، 
اعرتاًفا باجلميل وتشجيًعا وشحًذا للهمة يف احلذو حذوهم يف طلب 
العلم وتعليمه؛ ألهنم حقيقة ما حّلوا بقطر من األقطار اإلسالمية إال 
وخّلفوا فيه ذكًرا حسنًا، واستأثروا بإعجاب أهله. وكذلك ألضيف 
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إىل املكتبة اإلسالمية إضافة جديدة عن هذا القطر ليستفيد منها طلبة 
العلم والدعاة.

فقمت بكتابة نبذة عن تارخيهم، وقوة احلفظ عندهم، وأسباب 
الرشعية  والعلوم  القرآن  تدريس  وكيفية  عندهم،  العلم  ذيوع 
بالدهم  أصبحت  حتى  وتواضعهم،  أخالقهم  وكريم  عندهم، 
قبلة لطلبة العلم من بعض الدول العربية ودول أفريقيا. وقد كنت 
حريًصا حرًصا شديًدا خالل رحلتي عن السؤال عن كل ما يتعلق 
من  كثرًيا  يل  أسدوا  وقد  والعلامء،  املشايخ  وزيارة  وأهله،  بالعلم 
أنزل  أن  فأردت  الدعوية.  الفرص  من  كثرًيا  يل  وأتاحوا  املعروف، 
عىل رغبة إخواين، وأقدم هذه الرسالة لينتفع هبا إخواين الدعاة، وهي 
يتقبلها  أن  اهلل  أسأل  قدر جهدي،  متواضعة عىل  إضافة  احلقيقة  يف 
خالصة لوجهه الكريم، فهو من وراء القصد، وعليه التكالن، وال 

حول وال قوة إال به.
كتبه

مسعد حسني حممد آل سعد
عضو باحتاد الكتاب املسلمني

ومؤلف برابطة العامل اإلسالمي
املصري السلفي

01223840012 - 01125807887

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





15 وقفات على بالد �شنقيط

Y

العلمية  الناحية  من  شنقيط  بالد  عن  اللثام  أكشف  أن  قبل  َأَودُّ 
شنقيط،  بالد  عن  موجز  بتعريف  أقوم  أن  واجلهادية،  والدعوية 

وعندما ُيطلق اسم بالد شنقيط فاملقصود به )دولة موريتانيا(.
ُتعترب موريتانيا هي الدولة الثالثة بعد املائة من دول األمم املتحدة، 
احلدود  عىل  تقع  وهي  العربية،  اجلامعة  دول  من  عرشة  والتاسعة 
الغربية للوطن اإلسالمي، حيدها من الغرب املحيط األطليس، ومن 
اجلنوب دولة السنغال، ومن الرشق دولة مايل، ومن الشامل الرشقي 

دولة اجلزائر، ومن الشامل الصحراء املغربية وحدود دولة املغرب.
واقتصاد البالد يقوم عىل مصادر مخسة: الثروة احليوانية، والثروة 
ر يف الستينيات  ا؛ ألن البالد مرت بالتسحُّ الزراعية )وهي ضئيلة جدًّ
الذهب  ومناجم  السمكية،  والثروة  والتجارة،  املايض(،  القرن  من 
واحلديد وامللح. وهي يف جمملها صحراء قاحلة قاسية املناخ، كثرية 
اهلضاب والسهول والرمال. وينقسم شعبها إىل قسمني البيضان))( 

وهم يميلون يف لون برشهتم إىل السمرة.

واللهجة  احلسانية،  اللهجة  يتكلم  من  املوريتانيني  اصطالح  يف  هم  البيضان:   )((
احلسانية هي أقرب هلجات املغرب اإلسالمي إىل اللغة العربية الفصحى.
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نسبة  البيضان  ويمثل  السودان،  حمليًّا  عليهم  ويطلق  والزنوج: 
يف  القبيل  االجتامعي  البناء  ويقوم  الشعب،  مجلة  من  املائة  يف  ستني 
هذا الشعب عىل أسس أمهها: وحدة الدم، ووحدة اجلامعة، فهم ال 
األصل،  متحدة  واحدة  مجاعة  العرقية  الدراسة  بمقاييس  يشكلون 
متجانسة الصفات، بل عىل العكس من ذلك، فهم مجاعات خمتلفة 
يف أصوهلا متنوعة يف صفاهتا، من األفارقة والرببر والعرب، كونت 
شعًبا اختلطت فيه العنارص اختالط تآلف وإخاء، يف ظل اإلسالم 

وعدالته السمحة.
واللغة  الرشعية،  العلوم  بدراسة  باالهتامم  الشعب  هذا  ويمتاز 
العربية، وإقامة شعائر الدين، كام يمتاز أيًضا بالتقوى والورع والعفة 

واحللم والصرب والكرم.
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وقفة تارخيية
عن بالد شنقيط

شنقيط))(: كلمة بربرية))( ومعناها: عيون اخليل، أو عيون اجلبل.
وقد  موريتانيا،  دولة  من  الشامل  جهة  الصحراء  يف  تقع  وهي 
كانت قدياًم ُمنطلًقا للتجارة، وكانت جتتمع فيها قوافل التجارة إىل 
بالد املغرب العريب والشام ومرص وأفريقيا، وقد عرفت اهلجرة إليها 
والسهول  اهلضاب  كثرية  منخفضة  بالد  وهي  اإلسالم،  قبل  حتى 
والكثبان الرملية، وكانت شنقيط قبل اإلسالم تديُن بالوثنية، وكانت 
تابعة ململكة غانا الوثنية، وكان سكاهنا األصليون األفارقة والرببر، 
ثم هاجر إليها كثري من العرب من اليمن واجلزيرة العربية ومرص، 

))( شنقيط: اسم عم اإلقليم كله وهو من باب إطالق اجلزء عىل الكل، ومن باب 
إطالق اخلاص عىل العام، وهو الذي ُيطلق اليوم عىل دولة موريتانيا وهي بالد 
شنقيط، ونالت هذه الشهرة هبذا االسم؛ ألهنا كانت مركز البالد، وقبلة جلميع 
سكان اإلقليم، جيتمعون فيها استعداًدا لرحالهتم وأسفارهم من بالدهم إىل بالد 

املغرب واملرشق. تاريخ شنقيط )ص)5( حممد األمني بن عمر يبني.
))( الرببر: هم أبناء حام، كام أن العرب والعجم أبناء سام، والرببر كانوا أمة وكان 
وتصاهر  جتانس  بينهم  وحدث  العرب  مع  انصهروا  ولكنهم  منفصلة،  لغة  هلم 
وأصبحوا أفراًدا متناثرة يف بالد شنقيط واملغرب واجلزائر وتونس ومل يكن هلم 

اآلن كيان أو تكتل برشي.
املحيط  القاموس  ومجاعة.  جيل  والرببر:  واجللبة،  الكالم  كثرة  هي  والرببرة:   

)ص445( للفريوز أبادي.
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وحدة  فيه  تربطهم  شعًبا  وشكلوا  وتصاهر  جتانس  بينهم  وحدث 
موريتانيا  دولة  ربوع  عىل  شنقيط  بالد  اسم  وأطلق  والنسب،  الدم 
وهو من إطالق اجلزء عىل الكل؛ ألن هذه البالد عرفت عرب تارخيها 
ا، منها: بالد صنهاجة اجلنوب، وصنهاجة  الطويل بأسامء كثرية جدًّ
املرابطني، وبالد  امللثمني، ودولة  الرمال، وبالد شنقيط، وصحراء 
ملتونة، وبالد التكرور، ولعل االسم األكثر زيوًعا يف بالد اإلسالم 

والوطن العريب بالد شنقيط.
تربطهم  وكانت  دولة،  هلم  تكن  ومل  وقبائل،  ُرّحل  َبْدٌو  وهم 

جتارات وعالقات بسالطني املغرب العريب وممالك أفريقيا.

دخول اإلسالم بالد شنقيط:

القرن  بداية  يف  التجارة  عرب  شنقيط  بالد  إىل  اإلسالم  وصل 
األول للهجرة قبل الفتح اإلسالمي))(، وظلت بالد شنقيط يقطن 
الفتح  جاء  حتى  اإلسالم  دخلها  أن  بعد  القبائل  من  جمموعة  فيها 
البلدان،  أفريقيا وكثري من  املغرب وشامل  اإلسالمي وفتحت بالد 

وذلك  للهجرة،  األول  القرن  يف  عامة  بصفة  املغرب  بالد  إىل  اإلسالم  وصل   )((
واألندلس،  أفريقيا  شامل  ملنطقة  الفاحتون  هبا  قام  التي  الغزوات  طريق  عن 
أمثال: معاوية بن خديج الكندي، وعقبة بن نافع الفهري، وأيب املهاجر دينار، 
وحسان بن النعامن الغساين، وموسى بن نصري وغريهم. فتوح مرص وأخبارها 
)ص)9)( البن عبد احلكم، وانظر: تاريخ املغرب واألندلس )ص36( ألمحد 

خمتار العبادي.
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ودارت معارك عظيمة بني املسلمني والزنوج الوثنيني، وأسلم كثري 
بن  عقبة  استشهد  حتى  عظياًم  نرًصا  املسلمون  وحقق  الناس،  من 

نافع، وارتد كثري من قبائل الرببر عن اإلسالم.

ثم أرسل هشام بن عبد امللك ما بني عامي مائة وأربعة عرش ومائة 
إفريقية  عىل  والًيا  احلبحاب  بن  اهلل  عبد  للهجرة  وعرشين  وثالثة 
وكان ذلك بداية لتوطيد دعائم اإلسالم وإرساء مبادئه يف النفوس 
وتعميمه عىل القلوب، خاصة وقد فتح عقبة بن نافع الطريق للتجار 
املسلمني الذين تدفقوا إىل هذه الديار، ونرشوا رسالة اإلسالم حتى 

وصلوا إىل أواسط أفريقيا.

وقد ظهر يف العقد األول من القرن الثالث اهلجري إقبااًل متزايًدا 
عىل اإلسالم كان له أثره البالغ عىل القبائل.

وافرتق  والضعف،  الفرقة  عوامل  دبت  الزمن،  من  حني  وبعد 
الناس شيًعا وأحزاًبا ما يقرب من مائة وعرشين عاًما))(.

بعد هذا التفرق، قام فيهم زعيم ُيسمى أبو عبد اهلل بن تيفاوت 
وُيعرُف بتارشت اللمتوين، فاجتمعوا عليه، وأحبوه وكان من أهل 

الدين والصالح والعقل الراجح.

))( قيام دولة املرابطني )ص)7( حلسن أمحد حممود.
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عمل هذا الرجل الصالح عىل توحيد القبائل يف بالد شنقيط وعىل 
مواصلة اجلهاد ضد الوثنية حتى نال الشهادة سنة أربعامئة وواحد 
وثالثني هجرية وهو ُيطارد الوثنيني يف إحدى غزواته ضد الزنوج 

الوثنيني يف املاملك الزنجية املجاورة لدولة موريتانيا يف اجلنوب))(.

اجلدايل  إبراهيم  بن  حييى  صهره  بعده  احلكم  توىل  وفاته  وبعد 
عنه  متخضت  الذي  السلفي  للمنهج  املؤسسني  أحد  ُيعترب  والذي 

قيام دولة املرابطني))(.

راجح  وكان  امللثمني)3(،  زعامة  اجلدايل  إبراهيم  بن  حييى  توىل 
أن  وأدرك  اإلسالمية،  للدعوة  احلامس  شديد  النظر،  بعيد  العقل، 

))( تاريخ دولة اإلسالم باملغرب األقىص )ص33(.
))( اسم دولة املرابطني: ُأطلق عىل جمموعة كبرية من القبائل التي كانت تسكن بالد 
شنقيط، ويرجع نسب هذه القبائل إىل العرب القحطانيني واحلمرييني، وقد كان 
هلا أثر ملحوظ يف تاريخ املغرب اإلسالمي ونرش لواء اإلسالم يف شامل وغرب 
إفريقيا، وممن جزم بعروبتها ابن سالم وابن الكلبي، والزبري بن بكار، والطربي، 
اخلطيب،  وابن  والكلبي،  األثري،  وابن  والسمعاين،  واجلرجاين،  واهلمداين، 
والفريوزأبادي، واليعقويب، وعبد احلق املالكي، وصاحب كتاب عمود النسب. 
املطرب بروض القرطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس )ص0))( 

البن أيب زرع األنييس ط. دار املنصور.
هذه  وعرفت  شنقيط،  بالد  صحراء  تسكن  كانت  التي  القبائل  هم  امللثمون:   )3(
القبائل بامللثمني؛ الختاذهم اللثام شعاًرا يميزهم عن غريهم من قبائل املنطقة إىل 
يومنا هذا، فال ُيفارقهم اللثام يف حال من األحوال، وقد ُسميت بالد شنقيط يف 
=زمن من األزمنة ويف مرحلة من مراحلها التارخيية بدولة امللثمني، وقد اختلف 
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الوثنيني،  غانا  حكام  إسقاط  تستطع  مل  السابقة  امللثمني  أحالف 
للجهاد،  محاسهم  وضعف  اإلسالم،  لتعاليم  امللثمني  جهل  بسبب 
املكرمة  مكة  إىل  وتوجه  حييى،  بن  إبراهيم  البنه  امللثمني  أمر  فرتك 
ألداء مناسك احلج، وعند عودته مر بمدينة القريوان، وتتلمذ عىل 
إليه  وقته))(، وشكا  باملغرب يف  املالكية  إمام  الفايس  أيب عمران  يد 
عدم وجود معلم يعلم الناس، وطلب منه أن يبعث معه من يقوم 
الصحراء  يف  إننا  له:  قال  حيث  للملثمني  اإلسالمي  الدين  بتعليم 
منقطعون، ال يصل إلينا إال بعض التجار حرفتهم االشتغال بالبيع 

ألسباب  ذلك  أن  البعض  فريى  القبائل...  هلذه  شعاًرا  اللثام  اختيار  سبب  يف 
طائفة  أن  هو  اللثام  سبب  إن  وقيل:  والغبار،  والربد  احلر  التقاء  تعود  صحية 
من القبائل خرجوا مغريين عىل عدوهم فجاء العدو بعدهم إىل بيوهتم، وليس 
النساء  أمروا  العدو  من  املشايخ  حتقق  فلام  والنساء،  والصبيان  املشايخ  إال  فيها 
أن يلبسن ثياب الرجال ويتلثمن حتى ال ُيعرفن، ويلبسن السالح، فلام أرشف 
العدو ظنهم رجااًل فهاهبن، وقبل أن يغادر العدو أقبل رجال احلي فبقي العدو 
بينهم وبني النساء، وقتلت هذه القبيلة من عدوهم خلًقا كثرًيا. ومن ذلك الوقت 
جعلوا اللثام شعاًرا يالزمهم إىل اليوم. وقيل: سبب اللثام هو شدة غلبة احلياء 
املحاربني  إفريقيا  اللثام عن زنوج  امللثمني أخذوا عادة  إن  الرجال، وقيل:  عند 
الذين استخدموا اللثام واألقنعة لدفع الرش عنهم. انظر: الكامل )76/8( البن 
األثري، وانظر: تاريخ املغرب واألندلس )ص69)( ألمحد خمتار العبادي ط. دار 

النهضة، وانظر: قيام دولة املرابطني )ص50( للدكتور حسن أمحد حممود.
استقطن  بيت مشهور  من  املغرب  بالد  فاس من  أصله من  الفايس  أبو عمران   )((
وعلومه،  القرآن  يف  الطوىل  اليد  وله  العلم،  رياسة  هبا  له  وحصلت  القريوان 

واحلديث والفقه.

=
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من  وجدوا  لو  القرآن  تعلم  عىل  حيرصون  أقوام  وفينا  والرشاء، 
يقرؤهم القرآن، ويدرس هلم العلم، ويفقههم يف دينهم، ويدعوهم 
نة، ويعلمهم رشائع اإلسالم، فابعث معي  إىل العمل بالكتاب والسُّ
من تالميذك من يقوم بذلك وسيكون لك األجر العظيم، والثواب 
هلذا  الفايس  عمران  أبو  استجاب  وقد   ،)((

 D اهلل  عند  اجلسيم 
الطلب، وأرسله إىل أحد تالميذه الناهبني الزاهدين وهو وجاج بن 
زلو باملغرب األقىص وعهد إليه أن يتلمس له من يثق بدينه وعلمه 
وُيروض نفسه عىل مسغبة أراضيهم يف معاشه))(، فاختار له وجاج 
ا فقيًها ناهًبا صاحلًا، شهاًم من تالمذته يعرف لساهنم وطبائعهم  شابًّ

وهو عبد اهلل بن ياسني)3(.

اجلدايل،  إبراهيم  بن  حييى  األمري  مع  ياسني  بن  اهلل  عبد  وسافر 
وملا وصل الركب إىل ديار امللثمني، نزل األمري حييى بن إبراهيم عن 
راحلته، وأخذ بزمام البعري الذي عليه عبد اهلل بن ياسني، تعظياًم له، 

))( األنيس املطرب بروض القرطاس )ص)))( البن أيب زرع.
))( العرب )6/)8)( البن خلدون.

 )3( عبد اهلل بن ياسني: ولد يف مدينة أودغست يف أوائل القرن اخلامس اهلجري، 
ورحل إىل مدينة العلم باملغرب وتلقى العلم فيها، ثم غادر املغرب إىل األندلس 
ولبث فيها سبع سنني حصل خالهلا عىل علوم كثرية، ثم رجع إىل املغرب األقىص 
بالزهد  يعرف  وكان  املالكية،  فقهاء  من  وكان  زلو،  بن  وجاج  العلم من  وأخذ 

نة عىل طريقة السلف. والبعد عن السلطان والتمسك بالكتاب والسُّ
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وقدمه إىل احلارضين قائاًل: »هذا عبد اهلل بن ياسني حُميي السنة، جاء 
 ،»H ليعلمنا أمور ديننا، ويدعونا إىل ما كان عليه رسول اهلل
فأقام حييى بن إبراهيم لعبد اهلل بن ياسني رباًطا يف جزيرة قرب هنر 
السنغال وقيل: عىل شاطئ املحيط األطليس، لُيتيح له لوًنا من احلامية 
من املشاغبني، وحتى يتمكن من تعليم الناس دين اهلل D، فسمع 
الناس بأخباره، وأقبلوا يفدون إليه، ومل متض أشهر حتى اجتمع له 
القادرين عىل محل  خلق كثري فحرص عىل تكوين جيل من الدعاة 

مسئولية الدعوة اإلسالمية طبًقا ملنهج السلف.

فأصبح للمرابطني مركز قويٌّ للدعوة اإلسالمية هابه األعداء، 
عبد  قام  امللثمني.  أرشاف  من  رجل  ألف  املرابطني  عدد  بلغ  فلام 
سبيل  يف  اجلهاد  إىل  ودعاهم  فوعظهم  خطيًبا  فيهم  ياسني  بن  اهلل 
بجهاد  فقام  عمر  بن  حييى  لألمري  اجليش  قيادة  وجعل   ،D اهلل 
بمنأى  هو  وظل  عمر  بن  بكر  أبا  أخاه  اختار  ُقتل  فلام  الوثنيني، 
القيادة، ولكنه رسم هلم السياسة وفق أحكام الرشيعة  عن مبارشة 
اإلسالمية، وكان مشتغاًل بتدريس العلوم الرشعية والدعوة إىل اهلل 
باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتوالت انتصارات املرابطني يف 
املعارك، وقويت شوكتهم وازداد نفوذهم، حتى قاموا أيًضا بالقضاء 
عىل الفرق الضالة، وانترشت دعوهتم اخلالية من البدع والشوائب 
 حتى عمت املنطقة كلها، وقد قدر اهلل D لشيخ املرابطني عبد اهلل 
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ابن ياسني V أن يرزق الشهادة يف املعارك الضارية التي دارت 
بني املرابطني وأعدائهم حيث أصيب بجراح شديدة توىف عىل إثرها 
مدينة  من  مقربة  عىل  ودفن  هجرية،  ومخسني  وواحد  أربعامئة  عام 
الرباط العاصمة احلالية للمملكة املغربية، ورسخت أقدام املرابطني، 
فاجتهوا إىل إقامة دولة منظمة ذات هياكل ثابتة، وهلا عاصمة تكون 
ا للسلطة املركزية، ثم تطلع أبو بكر بن عمر لفتح املاملك الزنجية  مقرًّ
الوثنية املجاورة باجلنوب، واستخلف يوسف بن تاشفني عىل حكم 
البالد بعده، وترك له بعض اجليش، وسار هو بالبعض اآلخر للجهاد 
يف اجلنوب وبعد استشهاد أيب بكر بن عمر أصبح يوسف بن تاشفني 
هو احلاكم الرشعي للدولة املرابطية، ويعتربه كثري من الباحثني هو 
الدولة؛ ألنه هو الذي نظمها ووطد أركاهنا  املؤسس احلقيقي هلذه 

وأعطاها كياًنا دوليًّا ثابًتا.

قبل ذلك، وقد عمل  تارخًيا  تعرف بالد شنقيط )موريتانيا(  ومل 
عقيدة  اإلسالمي  للمنهج  الدولة  إخضاع  عىل  تاشفني  بن  يوسف 
عىل  قائمة  قوية  بوحدة  تتمتع  املرابطني  دولة  وصارت  ورشيعة، 
يكتف  ومل  اإلسالمية))(  الرشيعة  وتطبيق  الصحيحة،  العقيدة 
خطر  من  األندلس  وأنقذوا  ذلك،  جتاوزوا  بل  بذلك،  املرابطون 

))( تاريخ املغرب واألندلس )ص303( أمحد خمتار العبادي، وانظر: فتح األندلس 
)ص306( ألمحد خمتار العبادي.
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قبل  من  األندلس  يف  املسلمني  عىل  البالء  عظم  أن  بعد  النصارى، 
األندلس  أمراء  أعظم  وهو  عباد  بن  املعتمد  فاستنجد  النصارى، 
بأمري املسلمني يوسف بن تاشفني، فجهز جيًشا جراًرا وقاده بنفسه، 
ودخل بالد األندلس من مدينة سبتة املغربية، واشتبك مع النصارى، 
وكانت موقعة الزالقة حاسمة حيث اهنزم جيش النصارى متاًما وعز 
اإلسالم وأهله يف األندلس، وكانت دولة املرابطني من أعظم أسباب 
عدم سقوط األندلس بعد اهلل D، بل كانت سبًبا يف تأخر سقوط 

األندلس أربعة قرون))(.
هتدف  كانت  ألهنا  عظيمة؛  دولة  املرابطية  الدولة  وأصبحت 
ونرصة  اهلل،  سبيل  يف  اجلهاد  راية  ورفع  الصحيحة  العقيدة  لنرش 
دينه وإعالء كلمته، وتطبيق الرشيعة اإلسالمية، حتى عم اخلري يف 
عهدهم وازدهرت احلياة يف أرجاء الدولة املرتامية األطراف، وتوىف 
يوسف بن تاشفني سنة مخسامئة هجرية عىل الراجح، وتوىل احلكم 
من بعده ابنه عيل يوسف بن تاشفني، ثم حفيده يوسف بن عيل بن 
مكثت  فقد  كثرًيا؛  املرابطية  الدولة  ُتعمر  ومل  تاشفني،  بن  يوسف 
حتكم البالد ما يقرب من مائتي سنة وانتهى حكمها يف عهد حفيد 
يوسف بن تاشفني وهو يوسف بن عيل بن يوسف بن تاشفني عىل 
يد دولة املوحدين التي تزعمها ابن تومرت املتوين، الذي زعم أنه 

))( دولة املرابطني يف عهد يوسف بن تاشفني )ص307( لسالمة اهلريف.
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كام  عداًل  األرض  فيمأل  الزمان  آخر  يف  يأيت  الذي  املنتظر  املهدي 
وازدادت  قبيلته،  ونارصته  فيه  الناس  اعتقاد  فعظم  جوًرا،  ُملئت 
طاعتهم له، واستغل شعار الدعوة اإلسالمية ومبدأ األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر حتى يكون سبًبا يف نصب العداء لدولة املرابطني 

وسبًبا يف سقوطها.

وكان هذا الرجل ماهًرا يف أساليب املكر واخلداع واحليلة، وكان 
يبلغ  سّفاًكا للدماء، هيون عليه قتل املسلمني هلوى يف نفسه وحتى 
غرضه، ورسعان ما وجه مهه إىل دولة املرابطني، وأعلن عليها حرًبا 
ال هوادة فيها، وظل يؤلب القبائل عليها حتى دارت بينه وبني دولة 
املرابطني حرًبا شديدة انتهت بسقوط دولة املرابطني حتى تفككت 
حُيكم  بعضها  املشارب  متعددة  إمارات  املرابطية وأصبحت  الدولة 
هذا  عىل  واستمرت  الرشيعة،  حُيكم  مل  اآلخر  والبعض  الرشيعة، 
للرصاعات  نتيجة  واختفى  اندثر  بعضها  الزمن.  من  ردًحا  النحو 
واملعارك، وبعضها عمر طوياًل حتى أدركه املحتل الغريب بعد سقوط 
األندلس، والقضاء عىل التواجد اإلسالمي والعريب يف األندلس، بدأ 
التواجد األورويب يف بالد األندلس وعندها ارشأبت أعناق سكان 
منطقة اجلنوب األورويب إىل اكتشاف الساحل من املحيط األطليس 
من منطقة شامل غرب أفريقيا حيث تقع بالد شنقيط )موريتانيا())( 

))( موريتانيا: كلمة التينية معناها أرض الرجال السمر.
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منطلق ومنشأ دولة املرابطني، فصار نزاع بني الغزاة األوروبيني عىل 
بالد شنقيط وذلك ملا هلا من أمهية اقتصادية. فاحتلها املحتل الربتغايل 
اهلولنديون ودخلوا يف  احتلها  ثم  األسباين،  املحتل  منه  انتزعها  ثم 
رصاع وجدل مع الفرنسيني. واستقر األمر عىل استصدار السلطان 
الفرنيس قراًرا يقيض بتأسيس ُمستعمرة تدعى )موريتانيا(، ويف سنة 
ألف وتسعامئة واثنتني ميالدية متت املصادقة عىل احتالل موريتانيا 

من قبل املحتل الفرنيس.

وقد قاوم الشناقطة املحتل الفرنيس مقاومة قتالية ومقاومة ثقافية 
واملمتلكات،  األرواح  يف  جسيمة  خسائر  املحتل  وكبدوا  عظيمة، 
وجرت بينهام معارك كثرية ومشهورة طوال مدة االحتالل، وتكونت 
وحدة  شكلت  حتى  وتعاضدت  تكاتفت  وحزبية  شبابية  حركات 
وطنية عظيمة لعبت دوًرا مهامًّ يف املطالبة باالستقالل، حتى قامت 
فرنسا بعمل استفتاء سنة ألف وتسعامئة وثامٍن ومخسني منحت فيه 
فرنسا حق خيار البقاء أو االنفصال ملستعمراهتا، واجتمعت معظم 

الفصائل السياسية والقبلية عىل املطالبة باالستقالل.

وقد  املوريتانية،  الدولة  ولدت  وستني  وتسعامئة  ألف  سنة  ويف 
املرابطني أو  الوليدة املستقلة بدولة  الشناقطة تسمية دولتهم  حاول 
وأرص  شديًدا،  رفًضا  رفض  الفرنيس  املحتل  ولكن  امللثمني،  دولة 
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أيًضا الضغط عىل  املوريتانية، وحاول املحتل  بالدولة  عىل تسميتها 
ودولة  مايل  دولة  مع  موريتانيا  جتمع  إفريقية  عملة  لعمل  الشناقطة 
وبني  )موريتانيا(  شنقيط  بالد  بني  احلدود  حتديد  وأعاد  السنغال، 
موريتانيا  فصل  يتم  حتى  واملغرب  واجلزائر  والسنغال  مايل  دولة 
عن هويتها العربية، وحاولوا الضغط عليها ولكن كان الرفض من 
تكون  وأن  عربية،  إسالمية  دولة  موريتانيا  تكون  أن  إال  الشناقطة 
الرسمية  اللغة  تكون  )األوقية(، وأن  هلا عملة مستقلة عربية وهي 
جالء  بعد  املوريتانية  للدولة  رئيس  أول  وكان  العربية،  اللغة  هي 

الفرنسيني عنها هو الرئيس املختار ولد داداة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





29 وقفات على بالد �شنقيط

العقيدة السلفية
 يف بالد شنقيط

من  كغريها  بمراحل  )موريتانيا(  شنقيط  بالد  يف  العقيدة  مرت 
سنة  حتى  السائد  هو  السلف  مذهب  ظل  فقد  اإلسالمية،  األقطار 
سادت  املرابطني))(  دولة  سقوط  وبعد  هجرية،  وثالثني  أربعامئة 
العقيدة األشعرية يف شنقيط، وغاب املنهج السلفي ردًحا من الزمان، 
حتى قام اإلمام نارص الدين))( بدعوته السلفية اإلصالحية فانقسم 
وكانوا  السلفيني  طوائف،  ثالث  إىل  العقدية  مشارهبم  يف  الناس 
قليلني، واألشاعرة عىل مذهب أيب احلسن األشعري، والصوفية)3(.

لدعوة  إحياء  بمثابة  الدين  نارص  اإلمام  دعوة  أهداف  وتعترب 
والنهي  باملعروف  واألمر  نة،  والسُّ الكتاب  إىل  والرجوع  املرابطني 

))( إن أبرز ما متيزت به دولة املرابطني منهجها اإلسالمي السلفي القائم عىل نصوص 
الكتاب والسنة، وهي واحدة من أبرز الدول اإلسالمية التي تأسست عىل املنهج 

اإلسالمي السلفي اخلالص من الشوائب والبدع.
))( هو الفقيه املجاهد أبو بكر بن أهبم بن الفغ، وهو من قبيلة تسمى الشمشوية، عاش 
الدين  بالتقوى والورع والعفة، ونرصة  القرن احلادي عرش اهلجري، واشتهر  يف 

ورفع راية اجلهاد. نظرة تارخيية إىل رشبية )ص0)( ملحمد املختار بن السعد.
)3( املعجب يف تلخيص أخبار املغرب )ص)0)( لعبد الواحد املراكيش.
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الدين حتى  اهلل، وظلت دعوته ختدم  املنكر، واجلهاد يف سبيل  عن 
استشهد سنة ألف ومخس وثامنني هجرية.

بن حبيب  املجيدري  املجدد  يد  السلفية عىل  املدرسة  نشأت  ثم 
األقطار  من  عدًدا  فيها  زار  علمية  رحلة  من  عاد  عندما  اهلل))( 
بن  حممد  الشيخ  وبدعوة  السلفية  بالعقيدة  تأثر  وقد  اإلسالمية، 
عبد الوهاب V، التي كانت حينذاك قائمة يف نجد وما حوهلا، 
وحفلت حياته بالنشاط العلمي والدعوة إىل عقيدة السلف الصالح 

ومنهجهم حتى توىف يف عام ألف ومائتني وأربعة هجرية.

العالمة  جاء  حتى  تالمذته  بعض  بعده  من  مدرسته  لواء  ومحل 
املحدث سيدي بن سيدي حممد املشهور باسم الشيخ سيدي باب، 
واثنني  وثالثامئة  ألف  عام  توىف  حتى  السلفي  للمنهج  جمدًدا  كان 
هجرية  وستني  وسبع  وثالثامئة  ألف  سنة  ويف  هجرية،  وأربعني 

انترشت العقيدة السلفية انتشاًرا عظياًم عىل يد حممد األمني))(.

))( هو كامل الدين حممد بن حبيب اهلل، اشتهر بلقبه املجيدري الذي لقب به وهو 
صغري، ولد يف بالد شنقيط سنة 65))هـ من أرسة متدينة من قبيلة اليعقوبيني 

الشمشوية. حياة موريتانيا ))/9)3( للمختار بن حامد.
))( اسم األمني، واملختار، واملاحي، وسيدي والعاقب من األسامء التي 
نًا وتعبرًيا عن حبهم  غالًبا ما تقرتن باسم حممد وأمحد عند الشناقطة تيمُّ

.H لرسول اهلل
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والواقع أن الشيخ حممد األمني هو أبرز هؤالء العلامء مجيًعا، وربام 
هو أبرز علامء القرن الرابع عرش اهلجري يف بالد شنقيط. ولقد أثر 
الشيخ األمني رمحة اهلل عليه عىل العقيدة يف القطر املوريتاين، وكان 
يتعلق  فيام  خاصة  بالنفع  شنقيط  بالد  عىل  يعود  بام  االهتامم  شديد 
يف  الكبري  أثره  له  وكان  وأساسه.  الدين  جوهر  هي  التي  بالعقيدة 
التحريك إىل العمل اإلسالمي، والتوجيه إليه، ضمن املنهج السلفي 

السليم، البعيد عن البدع واخلرافات))(.
وملا فتحت اجلامعة اإلسالمية توافد عدد كبري من الشناقطة عىل 
اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة عند افتتاحها، وكان من قدر اهلل 
الشيخ  كان  وقد  اجلامعة،  هبذه  مدرًسا   V الشيخ  وجدوا  أهنم 
V حريًصا عىل تكوين جيل من شباب املسلمني قادًرا عىل ممارسة 
الدعوة اإلسالمية بجدارة، ويستطيع النهوض باملجتمع اإلسالمي.

الدعاة  أبرز  بعده  من  السلفية  الدعوة  توىل  الشيخ  وفاة  وبعد 
الشيخ،  تالميذ  أنجب  من  وهو  املختار  أمحد  كالشيخ  السلفيني 
والشيخ حممد عبد اهلل بن الصديق، والشيخ حممد املختار بن سيدي 
الناجي  اخلرض  حممد  والدكتور  ماديك،  بن  حممد  والشيخ  حممد 
بن  احلسن  والشيخ  احلبيب،  سيدي  بن  حممد  والدكتور  اهلل  ضيف 

))( ملحات فيصلية )ص))( ملحمد اخلرض الناجي.
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حقيقة  كثر  وهم  السلفيني  العلم  أهل  من  وغريهم  الرمحن  عبد 
وأغلبهم من تالمذة الشيخ األمني))(.

نية يف ربوع بالد شنقيط، وبدأت  وانترشت العقيدة السلفية السُّ
جاءت  حتى  إليها،  والداعون  وأصحاهبا  البدع  وتندحر  تتوارى 
دعوة الشيخ ُبداه البصريي))( فعّم القطر الشنقيطي الصبغة السنية 
السلفية، وقد ركزت دعوته عىل إنشاء املدارس واملعاهد ورشح كتب 
السلف، كرشح العقيدة الطحاوية، والدّر النضيد، وتفسري الطربي، 
والقرطبي، وتفسري القرآن العظيم، وفتح القدير للشوكاين، وموطأ 
الباري،  البخاري، وصحيح مسلم، وفتح  اإلمام مالك، وصحيح 
للجويني،  الورقات  األصول:  ويف  السالم،  وسبل  األوطار،  ونيل 

وألفّية العراقي يف الفقه، وألفية ابن مالك يف النحو والرصف.
العون  مدرسة  وهي  سلفية:  مدارس  عدة  عهده  يف  نشأ  وقد 
املرابط،  بن  أمحد  ومدرسة  الفاروق،  ومعهد  اإلسالمية،  للتعاليم 

يف  الفنون  كل  من  الرشيعة  علوم  ودرسوا  القرآن،  حفظوا  العلامء  هؤالء  كل   )((
اجلامعة اإلسالمية، ومكثوا باململكة العربية السعودية، واستقروا ببالد شنقيط.

))( ُبداه البصريي: هو حممد بن البصريي، وقد اشتهر بلقبه )بداه( ويقال له حممد 
بداه مجًعا بني االسم، واللقب، وُيعد من أبرز العلامء السلفيني، وكان املفتي العام 
لدولة موريتانيا وإمام جامع امللك فيصل يف وسط نواكشوط، وقد ولد الشيخ 
إحدى  من  صاحلني  أبوين  من  هجرية  وثالثني  وثامنية  وثالثامئة  ألف  عام  بداه 
وقرأت  تالميذته  من  واملشايخ  العلامء  من  بكثري  التقيت  وقد  املرابطني،  قبائل 

كثرًيا من كتبه، فكان رمحة اهلل عليه واسع الفكر بعيد املدى غزير العلم.
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السلفية  العقيدة  وازدهرت  يور،  أمحد  بن  حممود  حممد  ومدرسة 
ازدهاًرا عظياًم بعد أن عاد كثري من الطالب الذين كانوا يدرسون يف 
اململكة العربية السعودية بعد هناية تكوينهم العلمي، وهم حيملون 
العقيدة السلفية الصافية ويدعون إليها، ويدافعون عنها، وتم إنشاء 

املعاهد السلفية بعضها بالتعاون مع احلكومة، وبعضها حر.

السلفية، ومعهد  نية  السُّ الدعوة  الفالح، ومجعية  ومنها: مدرسة 
العلوم اإلسالمية العربية، ومركز الدعوة السعودي، واملعهد العايل 
ومدرسة  عباس،  ابن  ومعهد  اإلسالمية،  والبحوث  للدراسات 
هذا  السلفي.  اإلسالمي  واملعهد  الكريم،  القرآن  لتحفيظ  اهلدى 

بجانب املحارض التعليمية املنترشة بكثرة يف احلرض والبادية.

وترحب بكل من هو وافد خاصة من البالد العربية وأصبحت ال 
تسري يف شارع أو تلتقي ببعض املشايخ أو بعض املؤسسات الدعوية 
عرضوا  إال  اإلذاعية  أو  التلفزيونية  املحطات  بعض  أو  والعلمية، 
أو  املحارضات  بعض  بإلقاء  إما  دعوي،  عمل  يف  املشاركة  عليك 
سياسية،  عافية  يف  احلمد-  -وهلل  فهم  اللقاءات  بعض  تسجيل 

والدعوة إىل اهلل D ليس هلا سقف.

ولقد غادرت البالد، وهي -وهلل احلمد- مشعل هداية وإصالح، 
وهبا كثري من املؤسسات العلمية والدعوية احلر منها والتابع للدولة 
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مثل: اجلامعة اإلسالمية، واملعهد العايل للدراسات، وجامعة شنقيط 
كثرية  وهي  املحارض،  بجانب  ياسني،   بن  اهلل  عبد  وجامعة  احلرة، 

ويصعب حرصها.
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احملاضر الشنقيطية

إسالمية  تعليمية  مؤسسات  وهي  حمرضة،  مجع  املحارض: 
وإرساء  العلمية،  املعارف  لنقل  أداة  لتكون  شنقيط  بالد  يف  نشأت 
للدين اإلسالمي، وقد ظهرت هذه املحارض يف بداية القرن الرابع 
اهلجري، وكان رباط عبد اهلل بن ياسني V هو النواة األوىل هلذه 
املؤسسات التعليمية، فقد أسس كثرًيا من املحارض وتفرع من حمرضة 
العاصمة  هي  جعلها  الذي  اليشء  املحارض،  من  كبري  عدد  شنقيط 
الثقافية للبالد، وهلذا فقد غطت شهرهتا كثرًيا من املدن العلمية، ومل 
ُيطلق عىل هذه املؤسسات التعليمية )حمرضة( إال يف القرن السادس 

اهلجري))(.

من  مشتق  ألنه  االسم؛  هبذا  وسميت  املحرضة  اسم  أطلق  وقد 
احلضور إللقاء املحارضات.

يقول الدكتور حممد املختار بن أباه: »من الصعب عىل من مل ير 
باجلهل،  الذهن  يف  تقرتن  البداوة  أن  ذلك  يتصورها،  أن  املحارض 
غالًبا  تقرتن  والتدريس  العلم  ومراكز  احلضارة،  من  جزء  فالثقافة 
باملعاهد واجلامعات املشيدة التي اتصلت شهرهتا بشهرة املدن التي 

))( شعراء موريتانيا )ص336( ملحمد يوسف مقلد.
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أحياء  بعض  هي  إذ  نوعها؛  من  فريدة  املحرضة  أن  غري  حتتضنها.. 
البداة  متنقلني، تصادف شيًخا كسائر  املراعي  يتتبعون  الذين  البدو 
متقشًفا يف ملبسه، ومظهره، وال يمتاز بيشء عن سكان احلي سوى 
يكثر حسب  أو  يقل عددهم  الشبان  بيته جمموعة من  أمام  ترى  أن 
بناءها  األزمنة، تسكن حتت شجرة، ويف أعرشة من اخلشب، تعيد 

كلام ارحتل آل الشيخ«))(.

قال العالمة خليل النحوي: املحرضة جامعة شعبية تستقبل كل 
من يرد عليها من مجيع املستويات الثقافية، كام تستقبل العامل فتحدد 
واملرأة،  والشيخ  الطفل  ويرتادها  وتعمقها،  وتوسعها  معارفه  له 
املعرفة  رضوب  من  يريد  ما  طالب  لكل  تبذل  واملورس،  والفقري 

حسب مستواه الثقايف والعلمي وطاقة استيعابه.

أياًما معدودات، بل  وهي ال تسد أبواهبا، وإن عطلت الدراسة 
تستمر يف العطاء عىل مدار السنني، وهي ال تردُّ طالًبا لعدم وجود 
مقاعد شاغرة، وال تغلق أبواهبا لقلة عدد الطالب املنتسبني، فال حد 
ينقص  به نظام املحرضة، بل  يقوم  الذي  للعدد  أدنى وال حد أعىل 
العدد أو يزيد تبًعا للشيخ ومدى تفرغه، وخيتلف باختالف الفرتات. 
وليس للطلبة سجل جامع يضبط أسامءهم وحيرص أعدادهم، لكن 

))( الشعر والشعراء يف موريتانيا )ص3)-4)( للدكتور حممد املختار بن أباه.
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هناك مؤرشات دالة تستنتج منها أعداد الطلبة ولو عىل نحو تقريبي. 
من هذه املؤرشات جدول استعامل الزمن عند شيخ املحرضة، فكلام 
كثر عدد الطلبة، اضطر عميد اجلامعة البدوية لرصف وقت أطول 
يف تعليمهم، وهي تقدم للطالب معارف موسوعية يف خمتلف فنون 

املعرفة املوروثة وهي:

علومه،  وبقية  وتفسريه  وجتويده  ورسمه،  حفظه  القـــرآن: 
احلديث: متنه ومصطلحه ورجاله، العقيدة، الفقه: أصوله وقواعده 
وفروعه، السري: التاريخ واألنساب، األخالق واآلداب والسلوك، 
النثرية، والنحو والرصف،  اللغة واألدب: دواوين الشعر، واملتون 
واهلندسة،  احلساب  واملنطق،  والبالغة  والقوايف،  والعروض 

واجلغرافيا والفلك))(.

أهداف احملاضر:
هتدف املحارض يف تعليمها القرآن الكريم وعلومه، وتعليم الفقه 

وأصوله، وتعليم العقيدة إىل أهداف عظيمة وسامية.
منها: تعليم الدين اإلسالمي عقيدة ورشيعة وسلوًكا ومنهًجا.

ومنها: تكوين دعاة قادرين عىل حتمل مسئولية الدعوة.
ومنها: ترسيخ القيم اإلسالمية وإرساء أسس الدين.

))( بالد شنقيط املنارة والرباط ]ص: )9[.
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ومنها: تعهد العقيدة بالرعاية وصون الرتاث اإلسالمي.
ولقد بذل رجال املحارض وشيوخها جهًدا عظياًم يف نرش اإلسالم 
إىل أدغال أفريقيا، وترسيخ العقيدة اإلسالمية. ولقد أضاف املفكرون 
املعارصون وأصحاب املحارض من العلامء زيادات وتطورات أخرى 
التطور  ومواكبة  احلديث،  العرص  ظروف  اقتضتها  املحارض  عىل 

احلضاري دون أن ينسلخ من روح املحرضة القديمة.

نظام احملاضر:

إن نظام املحارض يعترب ظاهرة موريتانية متميزة، فنظام املحرضة 
به  فُتعرف  عليه،  تتأسس  أو  املحرضة،  يؤسس  عامل معني  يقوم عىل 
وُتنسب إليه، تعيش ما عاش، ومتوت إذا مات، وال تكاد تقوم بدونه.

وجود  لعدم  طالًبا  ترد  فال  واملرونة،  باحلرية  املحرضة  وتتسم 
مقاعد، وال تغلق أبواهبا لقلة الطالب، وال حّد أدنى وال حّد أقىص 

للطالب.

وال يتدخل الشيخ للطالب يف اختيار املادة، ال كامًّ وال نوًعا، وال 
يراقب الشيخ غياب الطالب، بل الطالب رقيب نفسه، وهذا يدفع 
الطالب عىل احلرص والبحث واالهتامم.. كذلك ال جيمع الطالب 
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يستكمله  حتى  فيه  يستمر  واحد  فن  بدراسة  ينشغل  بل  فنني،  بني 
ويستوعبه، ثم ينتقل إىل سواه، وهكذا.

وهبذه امليزة كانت هذه املحارض فريدة من نوعها، حيث اخرتع 
املوريتانيون فيها نظاًما طّوعوا به العلم لظروف الصحراء القاسية، 
فجعلوا من املحارض جامعات تسيح يف األرض ال مقر هلا، ورغم 

ذلك فقد نالت إعجاب املعارصين.

العربية  للمنظمة  العام  املدير  صابر  الدين  حميي  الدكتور  يقول 
للرتبية والثقافة والعلوم: »إن نظام املحارض نظام يكاد يكون منقطع 

النظري، استنبط من واقع احلياة البدوية«))(.

أقسام احملاضر:

وتنقسم املحارض إىل أربعة أقسام:

القرآن  حتفيظ  ومهمتها  القرآنية،  احملاضر  األول:  القسم 
.H لألطفال وتنتهي بإجازة متصلة السند بالرسول

وهذا  احلفظ  جيد  قسم  قسمني،  إىل  ينقسمون  األطفال  وفيها 
غالًبا حيفظ القرآن خالل عامني، والقسم الثاين من األطفال حيفظ 
القرآن خالل أربع سنوات، وطريقة التحفيظ لألطفال يقوم الشيخ 
أواًل بكتابة األحرف األبجدية عىل اللوح اخلشبي لألطفال الذين ال 

))( علامء ومفكرون عرفتهم )ص64)( حممد املجذوب.
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القراءة والكتابة أواًل،  القراءة والكتابة، ثم يقوم بتعليمهم  جييدون 
ثم يقوم بإعطائهم الورد الذي سيقومون بحفظه، فيكتب هلم اآليات 
أو  اآلية  تشكيل  حسب  والكرس  والضم  بالفتح  ُمشّكلة  باألحرف 
اآليات، ثم يكتب له اآليات التي سيقوم بحفظها عىل اللوح، ويقوم 
باحلفظ هبذه الطريقة، فإذا أتم حفظ كتاب اهلل، يقوم بكتابة القرآن 
كاماًل عىل اللوح باخلط العثامين، ثم يبدأ الشيخ بمتابعته بقراءة الورد 
اليومي يف الصباح مائة مرة، وعند الظهر عرشين مرة، وعند املساء 
بعض  جتد  إنك  حتى  الشيخ،  من  صارمة  متابعة  مع  مرة،  عرشين 
بالشكل  حيفظون  ولكنهم  والكتابة  القراءة  جُييدون  ال  األطفال 
والرسم والتلقي يف البداية حتى يتعلم القراءة والكتابة، فإذا انتهى 
الطفل من حفظ كتاب اهلل، قام بدراسة أحكام التجويد، واحلفظ من 
اللوح اخلشبي وهي طريقة قديمة وهي منترشة يف كل دول أفريقيا، 
وهي يف احلقيقة طريقة قوية وجيدة، حيث جتعل الطفل ال ينظر إال  
إىل ما كتب له يف اللوح، وجتعله ال يلتفت إال إىل ما طلب منه حفظه، 
فيكون هذا أكثر تركيًزا وحفًظا، وهذه الطريقة كانت متبعة يف مرص 

يف القديم ولكنها اندثرت.

وحفظ  كدراسة  الرشعية  العلوم  دراسة  إىل  الطفل  ينتقل  وال 
املتون ورشوحها يف الفقه وأصوله والعقيدة وغريها حتى ينتهي من 

.D حفظ كتاب اهلل
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القسم الثاني: حمضرة الشيخ الواحد، لقد كان العامل الشنقيطي 
أول صفة من صفاته أن يكون حافًظا لكتاب اهلل D، وأن يكون 
الشنقيطي جيمع  العامل  العلم، ولذا كان  الغربة يف طلب  ذاق مرارة 

بني تدريس القرآن وتدريس العلوم الرشعية.

فهو ُيدّرس كل الفنون، وقد أوقف نشاطه عىل التدريس.

فنًّا  يدرس  الثالث: حمرضة جتمع عدة شيوخ، كل شيخ  القسم 
واحًدا.

القسم الرابع: حمرضة تدرس فنًّا واحًدا، وهذه املحارض منترشة 
من  يوجد حيٌّ  والبادية، حيث ال  بالد شنقيط يف احلرض  بكثرة يف 
بالذكر  الناس. واجلدير  لتعليم  نفسه  ب  نصَّ وفيه شيخ  إال  األحياء 
أن التعليم يف املحارض يرتكز بصفة أساسية عىل حفظ ورشح املتون، 
وطالب املحارض ال يعدون العلم إال ما حصل يف الصدور ووعته 

الذاكرة متنًا ومعنى.

ومن األمثلة التي تعرب عن هذا املعنى عندهم.

قوهلم: القراية يف الراس. ما هو يف فاس. وال هو يف مكناس...

واملعنى: أن العلم املعترب هو ما حفظ وليس يف كثرة الذهاب إىل 
املدن احلضارية ومؤسسات التعليم فيها.
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أدوات املعرفة والكتابة
عند الشناقطة

احلياة املحرضية تقوم عىل مبدأ االكتفاء الذايت يف الغالب األعم، 
اخلشبية  واألقالم  اخلشبية  األلواح  عىل  الكتابة  يف  يعتمدون  فهم 

واألحبار املحلية يف الغالب األعم؛ خاصة مع األطفال.
اللوح والقلم:

عند  املحرضية  احلياة  وعامد  العلم  أمر  مبدأ  مها  والقلم  اللوح 
الشناقطة، فهم يقولون إن الكتابة عىل اللوح تيمنًا باللوح املحفوظ 

ٿ     ٿ     ٿ     ٺ     ﴿ٺ       :D اهلل  قول  ومن  والقلم، 
ٿ    ٹ    ٹ ﴾ ]األعراف:45) [.

ويف حياة الطفل الشنقيطي يومان متميزان: يوم حيمل فيه اللوح 
فيبدأ  قلمه  فيه  يأخذ  الدراسة، ويوم  بدأ  اللوح[ أي:  ]فِد  يقولون: 
يف كتابة درسه بنفسه بعد أن يكون قد تدرب عىل اخلط باستخدام 
قلم جاف يتتبع به كتابة شيخه أو من ينقش له من اخلطاطني الذين 

يرسمون نموذًجا حياكيه الطفل يف بدء أمره.
أو من جريد  الثامم))(  أو  احللفاء))(  األقالم من  تتخذ  ما  وغالًبا 
ما  األعواد  من  لذلك  يتخريون  مسطحة.  دقيقة  وأعواده  النخل 

))(، ))(  نوع من الشجر يصنعون منه األقالم.
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استقام واستوى وجف فنفدت رطوبته، وغالًبا ما يكون طوله دون 
الشرب )ما بني )) أو 6) سم( ويقومون بربي رأس العود بمويس 
أو شفرة يأخذون من وسطه وأطرافه حتى إذا دق رأسه شقوه من 
إنسياب احلرب، وغالًبا ما تكون  به يسهل  النصف شًقا خفيًفا دقيًقا 

للطالب عدة أقالم.

يشاء  ما  منها  يتخري  باختالفها  وحجاًم  شكاًل  الكتابة  ختتلف 
بحفظ  يعنون  وهم  أقالمه.  من  ضاع  أو  انكرس  ما  منها  ويعوض 
أقالمهم جيًدا، وربام اختذوا هلا أغلفة خاصة أو أودعوها يف غالف 
آثار  من  ينظفوها  أن  بعد  ذلك  ويكون  جملد،  كتبهم  من  كتاب  أو 
احلرب السائل ويصلح القلم للكتابة عىل اللوح والورق مًعا، إال أهنم 

خيتارون للورق أقالًما أكثر دقة تكون من اجلريد.

أما اللوح: فيتخذونه من األخشاب الصلبة الغليظة))(، وهو عادة 
مستوى القاعدة مستطيل الشكل إىل رأسه ويكون أعاله مقوًسا عىل 

شكل نصف دائري غالًبا، ومثلًثا هرمًيا نادًرا. 

عرضه  أما  سم،   50 إىل  سم   30 بني  ما  اللوح  طول  ويرتاوح 
فيرتاوح ما بني 5) سم إىل 3) سم. ويتخذ الطفل يف الكتاب لوًحا 

مرصية[  جياًم  القاف  ]ُتنطق  ]آقالل[  يسمونه  شجر  من  تصنع  األلواح  أفضل   )((
وربام صنعوها من »تبشط« وهو شجر من البلوطيات.
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كطالب  فيتخذ  القرآن  دراسة  يف  يتقدم  أن  إىل  الصغري  احلجم  من 
املحرضة لوًحا كبري احلجم.

وهم يسطرون اللوح عند كل كتابة بإمرار قاعدة القلم عليه مًرا 
اللوح،  من  مستواها  ويملس  السطور  تتميز  حتى  متكرًرا  رسيًعا 
فبذلك تستقيم خطوط الكتابة، ويتجنبون انمياع احلرب يف اخلشب. 
ويتسع اللوح ألربعة دروس: اثنني يف كل وجه. وقد يزيد عىل ذلك، 
بال حد، خصوًصا بالنسبة لألطفال الذين يتعلمون هتجية احلروف. 
درًسا  ليكتب  األول  الدرس  فمحا  عاد  لوحه  الطالب  مأل  وكلام 
جديًدا حمله. وال يكون ذلك إال وقد أتقن حفظه، وتكون الدروس 
األخرى باقية متر عليها العني لتزداد رسوًخا يف الذاكرة، إىل أن يتم 

حموها لكتابة درس آخر.
ويفضل الناس كتابة النصوص التي يدرسها الطالب عىل األلواح 
حتى وإن توافرت األوراق، ذلك أهنم يعتقدون أن اللوح أبرك وأن 
الذاكرة. ويستأنس  اللوح أيرس حفًظا وأرسخ يف  املقروء يف  النص 

القوم لذلك بقوله تعاىل: ﴿ے    ےۓ    ۓ     ڭ    ڭ    ڭ    
ڭ    ۇ    ۇ    ۆ ﴾ ]األعراف: 54)[.

رمزها  صار  حتى  محياًم  ارتباًطا  باملحرضة  اللوح  ارتبط  وهلذا 
باملحرضة، وأكربوا  كثرًيا كام شغفوا  الشناقطة  به  اخلاص، وشغف 

شأنه كام أكربوا شأن العلم، وهو رمز احلياة املحرضية.
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عم صباًحا أفلحت كل فـالح
                فيك يا لوح مل أطع ألـف الح

وأنييس صاحبي  لـوح  يا  أنت 
وشفائي مـن غلتـي ولواحـي

اعتيايض يروم  امرئ  فانتصاح 
طلب الوفر منك رش انتصاح

بك ال بالثــرا كلفــت قديــام
املـالح  وجــوه  ال  وحميــاك 

احلبــــر:
أكثر  ولكنهم  شتى،  بألوان  واستخدموه  احلرب  الشناقطة  صنع 
األلواح  يف  يكتبون  ما  جل  يكتبون  فبه  األسود،  للحرب  استخداًما 
اخلتامت  رسم  يف  األخرى  األحبار  إىل  يلجأون  وإنام  الورق،  وعىل 
أو يف  القرآن،  لتزيينها ولضبط رسم  املصاحف  أو يف  األلواح  عىل 
الكتب إلبراز عنوان أو علم من األعالم، ولتمييز النص من الرشح 
يستخدمون  ما  أكثر  األمحر  واحلرب  الزيادة،  من  األصل  أو  خاصة، 
املتن  كتابة  يف  امللونة  األحبار  يستخدمون  وهم  األسود،  احلرب  بعد 
متييًزا له عن الرشح، ويف الطرر خاصة، وقد اختذوا األلوان أعالًما 
كتابتها، وكانوا يصنعون هذه  إياها يف  املتون اللتزامهم  عىل بعض 

األحبار غالًبا من املواد املحلية.
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احلرب األسود:

وهو  والقرظ،  احلديد  صدأ  من  األسود  احلرب  يصنعون  فهم 
ثمرة ]آمور[ ]الغضا[ وورق ]التامت[ ]السلم[ والصمغ وقد نظم 

أحدهم املعادلة الكيميائية البسيطة يف بيت رجز:
قرظ وجزء من سواد جزءان من 

املــداد ذا  تـم  الكنـدر  والرابــع 
والعادة أن ترتك هذه األخالط ختتمر يف مرجل أو قطعة منه طيلة 
ليلتني أوثالث  حتى يسود املاء ويثخن. وحيرك كل صباح ومساء 
ونحوها  الصحارى  يف  متنقاًل  احلي  كان  وإذا  اخلشب،  من  بعوٍد 
حيث ال توجد املياه، وإنام يعيش الناس باللبن ويتيممون لصلواهتم 
فإن املحربة حترض باللبن نفسه، ويعرصون من آسكاف ]شجرة من 

احلمض[ مادة سائلة يغسلون هبا األلواح))(. 
احلرب األمحر:

فهم حيكون ]احلمرة[ وهي مادة ترابية محراء يف ماء وصمغ، وقد 
للحناء يف  بدياًل  أحياًنا  تتخذ  الدم[  ]أم  نبتة يسموهنا  يعرصونه من 

الزينة.

))( هذه الصورة مل تعد قائمة اآلن، فقد عصفت هبا املتغريات ولكن حّدثني بعض 
األشياخ الذين تقدم هبم العمر، أنه أدرك الناس يامرسون هذا يف حياهتم العلمية 

مستخدمني هذه الطريقة.
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احلرب األخضر:

فهم يصنعونه من أوراق عشب بدوي يسمونه ]الرشبة[.
احلرب األصفر:

فهم يعدون احلرب األصفر من أوراق شجرة ُيقال هلا: ]تالوالكت[ 
أو ]يرمته[ وهي نبات أصفر يستجلب من دولة السنغال. 

الــورق: 

مل يكن الورق مادة أساسية يف حلقة الدراسة، فقد كان الطالب 
يكتب درسه عىل اللوح، ولكنهم يستعملون الورق لتدوين املتون، 
العظام  أو  الرقاع  أو  الورق  دونوا عىل  أهنم  الشناقطة  يؤثر عن  ومل 

ونحو ذلك))(.
ُعمر احملضرة:

تعيش املحرضة ما عاش شيخها، لكنها ال متوت إذا مات، وإنام 
تورث من بعده، يرثها أبناؤه وطلبته الذين خترجوا عىل يده َفُينِْشُئون 
حتمل  اجلديدة  املؤسسات  أن  إال  واحدة،  حمرضة  ال  غريها  حمارض 
يف  هي  وما  وليدة،  مؤسسات  وكأهنا  فتبدو  اجلدد،  شيوخها  أسامء 

الواقع إال استمرار ملحرضة الشيخ الذي قىض نحبه.   

))( بالد شنقيط املنارة والرباط ]ص: 47)، 49)[ خلليل النحوي.
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وبدهيي أن عمر حمرضة الشيخ هو عمره العلمي الذي ينرصف 
حتى  يتقاعدون  ال  الشيوخ  جل  لكن  ونرشه،  العلم  بث  إىل  فيه 
يدركهم املوت أو حيبسهم عن التدريس مرض عضال. ومنهم من 
َر عّمَرت  ينتصب للتدريس يف سن العرشين أو قبل الثالثني، فإذا عمَّ

املحرضة معه.

وهبذا املعنى تعيش املحرضة، فهناك حمرضة عاشت أربعامئة سنة، 
وهناك حمرضة عاشت سبعني سنة، وهناك حمرضة تعيش أربعني سنة 

وهكذا.

مدة الدراسة:

غالًبا  تتحدد  مبكرة  سن  يف  باملحرضة  الفتاة  أو  الطفل  يلتحق 
املبسطة،   املتون  لبعض  ودراسته  القرآن  حفظ  من  انتهائه  ضوء  يف 
العارشة،  يبدأ دراسته املحرضية يف حيه قبل  الطفل أن  وباستطاعة 
إذ من األطفال من يكمل حفظ القرآن يف السابعة، فإن تأخر ففي 
الثانية عرشة واخلامسة عرشة يكون الطالب  الثانية عرشة، وما بني 

مؤهاًل للخروج من حي أهله واالغرتاب لطلب العلم.

أن  العمر  مراحل  من  مرحلة  أي  يف  العلم  طالب  وباستطاعة 
يلتحق باملحرضة ال يمنعه من التعلم حداثة سن وال شيخوخة. وله 
أكمل  السنني حتى وإن  ما شاء من  أن يمكث يف رحاب املحرضة 
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من  العلم  ]اطلبوا  شعارهم  معمرون  الطلبة  فمن  املتون،  دراسة 
املهد إىل اللحد[ ألفوا املحرضة وتعشقوها فهم مقيمون هبا السنني 
يعيدون دراسة ما قرأوه ويسمعون دروس اآلخرين ويكررون هلم 
ويستنسخون املخطوطات ويقيدون النوادر والشواهد، ويستأنسون 

بجو املحرضة، فال يطمئنون خارجها.
إىل  إما  شاء،  متى  املحرضة  من  ينسحب  أن  للطالب  وباملقابل 
خيمة  فاملحرضة  أموره،  وتدبري  شؤونه  ملبارشة  أو  أخرى  حمرضة 
أن  ولداخلها  اجلهات،  مجيع  من  األوقات  مجيع  يف  تدخل  مفتوحة 

يمكث ما يشاء وخيرج متى شاء.
إىل  صعًدا  الدقيقة  من  حمرضة  يف  الدراسة  فرتة  تتدرج  وهكذا 
انتساب  اخلاطف  االنتساب  ومن  العمر.  تستغرق  سنني  إىل  السنة 
الطالب إىل املحرضة يريدها حلل إشكال عرض له وينرصف دون 

أن يمكث.
هلا  ُيقال  حمرضة  شيوخ  أحد  القايض  بن  اهلل  حبيب  عن  ذكر 
»الكحالء« أنه كان وهو طالب يدرس خمترص خليل، بلغ فيه قوله يف 
باب اليمني: وخصصت نية احلالف وقيدت فأشكل عليه املعنى فشد 
املتنقلة. ووصل املحرضة  رحله يبحث عن حمرضة املختار بن بونة 
وقت املقيل فأتى شيخها وسأله. وأجابه املختار فشفى غليله. وعاد 
الطالب من حينه. ثم افتقده الشيخ فسأل عنه فلام أخربوه اخلرب قال: 
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»رسق ابن اإلمجلية))( منطقي لو علمت أنه هو مل أدعه حتى يدخل 
انتساب  املحرضة  إىل  االنتساب  أللزمه  عرفه  لو  أنه  يعني  بقرته«. 

املقيم الذي حيمل معه زاده.
ومن املقيمني من ينقطع عن أهله السنني تلو السنني ال شغل له 
لطلب  منقطًعا  بن حنبل سبع سنني  فقد مكث حممد  الدراسة،  إال 

اللغة مل يزر فيها أهله عىل قرهبم منه))(.
الكنتي  املختار  الشيخ سيد  املختار إىل  الشيخ سيدي بن  وسافر 
أو  عاًما  عرش  ستة  بعده  من  ولده  ومع  معه  ومكث  شهر،  مسرية 

عرشين عاًما حسب رواية الوسيط)3(.
مل  الدراسة  عىل  عاكًفا  سنني  عرش  نحو  العاقل  بن  أمحد  ومكث 

يقف عىل البئر)4(.

شأن  ألن  البدو،  عند  للمثل  مرضب  هذا  البئر[  عىل  يقف  ]مل 
البئر مرة يف اليوم أو أكثر يستعذب املاء لذويه، أو  البدوي أن يأيت 
يسقي ماشيته أو يتفقدها أو يعني غريه، أو يشهد اخلرب، ومل يقف عىل 
البئر دليل عىل االنقطاع ولزم الطالب أمحد بن اطوير اجلنة حمرضة 

))( »اإلمجلية« نسبة إىل قبيلة.
))( الوسيط ]ص: ))6[.

)3( الوسيط ]ص: )4)[ والرواية األوىل أصح عىل ما يذكره أهل الشأن والبالد.
)4( الوسيط ]ص: )4)[.
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سيد عبد اهلل بن احلاج إبراهيم العلوي طيلة عرشين سنة. وهي مدة 
.V إقامة ابن القاسم مع اإلمام مالك

ومكث أمحد بن حممد عينني بن أمحد اهلادي املتوين التمدكي يف 
حمرضة تسمى الكحالء نيًفا وعرشين سنة، أجازه يف ختامها شيخها 

حممد حممود بن حبيب اهلل يف القضاء))(.

ومكث عبد اهلل بن احلاج أربعني سنة يرتاد طلب العلم مل يشبع 
منه يأخذ عن من وجد عنده زيادة))(.

مواقيت الدراسة:

فتبدأ  النهار  خالل  املحرضية  الدراسة  تنتظم  أن  الشأن  غالب 
وإفطارهم  صالهتم  من  فرغوا  قد  الناس  يكون  أن  بعد  ضحى 
وأخرجوا ماشيتهم إىل مراعيها. والغالب أن تتوقف ساعة القيلولة 
والغداء، ثم تستأنف الدراسة إىل غروب الشمس، وليس من تقاليد 
شيوخ املحارض أن حيجزوا وقًتا خاًصا لطالب معني أو لدراسة مادة 
أو  حضورهم  ترتيب  حسب  الطلبة  لتدريس  جيلسون  بل  معينة، 

ترتيب اختياري آخر يرتضونه.

))( حييى بن الرباء ]ص: )6[.
))( الوسيط ]ص: 38[.
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ذلك هو شأن حمارض البادية خاصة، إال أن تكتظ بالطلبة فيضطر 
الشيخ إىل تنظيم استعامل الزمن أو إىل رصف املزيد من وقت راحته 

لياًل وهناًرا عىل الطلبة.

وضبط  الدراسة  بتنظيم  عناية  أكثر  عادة  فهي  املدن  حمارض  أما 
مواقيتها، ويف هذا اإلطار تندرج تقاليد املساجد وهي مراكز علمية 

يف املدن العتيقة.
فهناك حمارض يقرءون احلديث بني الظهر والعرص، وهناك حمارض 
من  الفقه  يدّرس  وهناك  العشاءين،  بني  ما  القرآن  علوم  يدرسون 
وما  وعلومها،  اللغة  والعرص  الظهر  بني  وما  الظهر،  حتى  الصباح 

بني العشاءين للنساء.
وهناك من مشايخ املحارض من يدرس لطلبته يف الثلث األخري من 
الليل، ثم يشتغل بأوراده بعد صالة الصبح إىل أن يصيل الضحى، ثم 
جيلس للتعليم إىل قرب الزوال فينام نوًما خفيًفا، ثم يشتغل بالتعليم 
مواقيت  عندهم  هكذا  واملغرب،  العرص  بني  وما  الظهرين  بني  ما 

التدريس.
العطل احملضرية:

وقت  كله  الزمن  بل  حمدد،  درايس  موسم  للمحرضة  ليس 
للدراسة ليله وهناره، باستثناء العطل الدينية املعهودة وهي العيدين، 

عيد الفطر وعيد األضحى.
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املبادئ احملضرية:

داخل  الدراسة  ممارسة  يف  واسعة  بحرية  يتمتع  الطالب  إن 
املحرضة، بدًءا من اختيار املتن واحلصة الدراسية وغري ذلك، ومن 
حقوق الطالب التي يامرسها دراسة متنني أو أكثر يف آن واحد، يقرأ 
من كل متن حصة يف اليوم، وله أن يكثف جمهود التحصيل ليفرغ 
أن يكمله إىل غريه، ولكن  ينتقل منه قبل  أن  املتن برسعة، وله  من 
هناك طائفة من اآلداب متثل مبادئ تربوية ينصح هبا الشيوخ الطلبة 

الذين حيرصون عىل اإلتقان.

وهي:

)1( التدرج:
يدعو هذا املبدأ الطالب إىل التزام التسلسل الطبيعي يف دراسته 
فيبدأ باملتون الصغرى املبسطة، وينتقل منها إىل فئة وسطى قبل أن 

يدرس املتون الكربى، جامعية املستوى.

)2( استيفاء املنت:

غالًبا ما ينصح الشيخ الطالب بدراسة متن واحد، يفرغ نفسه له، 
ينتقل عنه حتى يستويف دراسته  إليه غريه، وال  وينفرد به فال جيمع 
الفنون حيد من قدرة الطالب عىل  كله، ألن الشيخ يرى أن ترادف 

االستيعاب.
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)3( تقليل احلصة الدراسية:

للطالب الكلمة الفصل غالًبا يف حتديد مقدار احلصة الدراسية، 
يف ضوء قدرته عىل احلفظ واالستيعاب، وللمحرضة آداٌب وأعراٌف 
تندب بمقتضاها الطلبة إىل اختيار حصص دراسية قصرية يتمكنون 

من استيعاهبا بيرس.

)4( تندب املحرضة الطالب إىل أن يعيد دراسة املتن، خاصة 
املتون الكربى، بعد دراسته األوىل مرة ثانية أو مرات، ليزداد حفًظا 
له واستيعاًبا، أول من يتجه إليهم هذا اخلطاب الرتبوي أولئك الذين 

درسوا املتن دراسة مبكرة.  
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أسباب ذيوع العلم
 يف بالد شنقيط

ال شك أن بالد شنقيط أخذت شهرة واسعة يف االهتامم بالعلم، 
املغرب  بالد  من  العلم  طلبة  من  كثري  قبلة  أصبحت  إهنا  حتى 
والسبب  األوريب،  العامل  بلدان  من  وغريها  أفريقيا،  ودول  العريب 
هذا  اهتامم  إىل  يرجع  شنقيط  بالد  يف  العلامء  وكثرة  العلم  ذيوع  يف 
القطر بالعلم وتعليمه من بداية القرن الرابع اهلجري، عندما سافر 
فريضة  ألداء  احلرمني  بالد  إىل  عليه-  اهلل  -رمحة  عمر  بن  بكر  أبو 
تاشفني،  بن  يوسف  املجاهد  العامل  شنقيط  بالد  عىل  ر  وأمَّ احلج، 
العلامء  من  كوكبة  املغرب  بالد  من  معه  اصطحب  عودته  وأثناء 
الركاز،  الرمحن  وعبد  احلرضمي،  اإلمام  وهم:  األجالء،  واملشايخ 
والزينبي، واإلمام إبراهيم األموي والذي ُعرف بعد ذلك بإبراهيم 
جملس العلوم، فكان لتواجد هؤالء العلامء األجالء املجاهدين وما 
سبقهم من أسس إسالمية وثقافية وطد أركاهنا الفقيه املجاهد عبد 
القائم  اإلسالمي  اإلشعاع  انطالق  يف  الفعال  الدور  ياسني  بن  اهلل 
يف  التمدرس  ظاهرة  أشاع  مما  العلمي،  والتنظري  املعرفة  أسس  عىل 
جمموعة املحارض، ودعم ذلك إصالح آخر أضافه أبو بكر بن عمر 
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حيث أشاع فيه ظاهرة التخصص التي فرضها، وهي تقسيم املحلة، 
وكانت تضم آالف اخليام، تقسيمهم إىل حماربني جماهدين، وعلامء 
ينشغلون بتدريس العلوم الرشعية، وصناع وحرفيني، ومن هنا كان 

االهتامم بتعلم العلوم الرشعية بقوة ومتانة ورسوخ.

اإلسالمية  والثقافة  املعرفة  أخذت  العلامء  هؤالء  وبمجهود 
تنترش يف بالد شنقيط، حيث ظهرت الثقافة املحرضية املدنية بجانب 
اجلامعات البدوية املتنقلة )املحارض(، وهكذا تعززت الثقافة العربية 

اإلسالمية يف بالد شنقيط.

ونقلها أحفادهم إىل أدغال أفريقيا حتى اليوم، وازدهر هذا التبادل 
الثقايف العلمي بني مدن البالد وباقي أقطار الوطن العريب اإلسالمي، 
فربزت شهرة بالد شنقيط، وبرز علامء فطاحلة شناقطة يف علوم شتى، 
وألفت عرشات اآلالف من الكتب، وأنشئت مئات املكتبات الكبرية 
والصغرية املستقرة يف القرى واملتنقلة، وتطري شهرة شنقيط والعلامء 
بالد  أصبحت  حتى  واإلسالمي  العريب  العامل  آفاق  يف  الشناقطة 
احلرمني الرشيفني ودول اخلليج تتلقف العلامء الشناقطة للتدريس يف 

جامعاهتم ومعاهدهم يف العهد القديم واملعارص.
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وقد جلسُت أثناء رحلتي مع كثري من املشايخ والعلامء الشناقطة 
الذين تتلمذ عىل أيدهيم كثري من العلامء، ألهنم يف احلقيقة تشبعوا من 

املعرفة اإلسالمية.
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أسباب قوة احلفظ
عند الشناقطة

مرتبطة  جنسه  كان  مهام  إنسان  كل  عند  احلفظ  قوة  أن  شك  ال 
يف  وكامنة  موجودة  قدرة  هو  فاحلفظ  الدماغ،  يف  الكامنة  بالقدرة 
رأس اإلنسان، فإذا عمل هذا اإلنسان عىل تفعيلها وتنشيطها صارت 
تتمدد، فبحسب التدريب والغاية يكون حفظ اإلنسان، وكذلك إذا 
كان هناك نوع من التسابق والتحفيز اندفعت قوة احلفظ أكثر وأكثر، 
وقد يتدخل العامل اجليني والوراثي فيكون أيًضا سبًبا لقوة احلفظ.

ولقد سألت كثرًيا من علامء بالد شنقيط عن أسباب قوة احلفظ 
فاحلفظ  ذكرهتا،  التي  الرؤية  نفس  هي  اإلجابة  فكانت  عندهم، 
رسول  وصدق  وتنشيطها،  الكامنة  الطاقة  وتفعيل  بالدربة  يكون 
العلم بالتعلم، واحللم بالتحلم«،   H حني قال: »إمنا  اهلل 
بالبادية  حمرضة  صاحب  وهو  الشنقيطي  األمني  حممد  الشيخ  وقال 
عندما سألته عن أسباب قوة احلفظ عند الشناقطة، قال: إن الشناقطة 
الكتابة  أدوات  وجود  عدم  بسبب  القدم  منذ  احلفظ  عىل  اعتمدوا 
احلفظ،  عىل  اعتامدهم  يف  عظياًم  سبًبا  هذا  فكان  وحرب،  ورق  من 
فأصبحت هذه عادة وأمًرا طبيعيًّا عندهم، حتى إنك جتد من حيفظ 
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ُينشُئ  قد  أو  الشعرية،  األبيات  آالف  وحيفظ  مالك(  )موطأ  املوطأ 
ما  فأنا واهلل  نعم  له  إذا طلبت منه ذلك، فقلت  لك بعض األبيات 
استوقفت طفاًل صغرًيا كان أو كبرًيا يف الشارع إال وسألته، يا بني ما 
اسمك؟ فيقول: فالن، فأقول له هل حتفظ شيًئا من القرآن؟ فيقول: 
نعم، كذا وكذا، فأقول له اقرأ، فيندفع يقرأ حتى أقول له: حسبك، 
وقد فعلت هذا مرات ومرات، وما سألت طفاًل عن حفظه وخاب 

ظني.

قال العالمة خليل النحوي:

ابتدع املجتمع املحرضي نظرية تقول: إن دماغ اإلنسان يتكون 
من كمية هائلة من الثقوب، التي تنسد وتنفتح، تبًعا ملستوى البالدة 
يوم  ويستفيد كل  يوم،  يدرس كل  فالذي  اإلنسان،  عند  الذكاء  أو 
جديًدا تظل ثقوب دماغه تتفتح، فيزداد ذكاؤه وفهمه بازدياد علمه، 
أما إذا توقف عن التعلم فإن هذه الثقوب تأخذ يف االنسداد تدرجيًيا 
البالدة. وهي نظرية تربوية  حتى يعود املرء إىل الدرك األسفل من 
ذات مغزى واضح، لكن هلا مصداقيتها أيًضا من الناحية الفيزيقية 
أهنا  كام  خلية،  مليارات  عرشة  وهي  الدماغ؛  خاليا  عدد  كثرة  يف 

صادقة فيام تشري إليه من أثر الدربة والتجربة يف تطوير املوهبة.
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املحرضة،  بكالم  شبيًها  كالًما  تقول  اليوم  العلمية  والنظريات 
فهي تعترب أن كل إنسان يولد بطاقة وافرة من الذكاء، لكن التقصري 
الفعلية  بالطاقة  ينزل  لذلك  السليم  املنهج  اتباع  استعامهلا وعدم  يف 

املستعملة إىل أقل من عرشة باملائة عند أغلب الناس.

والشناقطة يراعون هذه النظرية وحيرصون عىل تعلم اجلديد يف 
كل يوم، وقد سموا تعطيل الدراسة ]غبا[ يقولون: فالن ]غب[ إذا 
إحالة  ذلك  ويف  السابقة،  دروسه  كرر  ولو  جديًدا،  درًسا  يكتب  مل 
إىل مدلول الكلمة يف حياة البادية، يقولون إن املاشية ]غبت[ إذا مل 
ترشب يومها، فكأن الذي ال يدرس ظمأ ال يرد املاء، وهكذا العلم 

عند هؤالء))(. 

وقال يل: الشيخ حمفوظ ولد الوالد الشنقيطي: كان الشناقطة يف 
القديم بعضهم جياهد يف سبيل اهلل، والبعض اآلخر منشغاًل بالعلم 
العامل  يعدون  اليوم ال  إىل  وحفظه وفهمه وتدريسه، حتى أصبحوا 
عامًلا وال الشيخ شيًخا إال إذا كان حافًظا، فال ُيعدون العلم إال ما 

حصل يف الصدور، ووعته الذاكرة حفًظا ومعنى.

حقيقية  أهنا  وأخربين  عجيبة  قصة  املشايخ  بعض  يل  ذكر  وقد 
وأصبحت مثاًل إىل اليوم:

))(  بالد شنقيط املنارة والرباط ]ص: 87 - 88[ خلليل النحوي.
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ُيقال له:  البادية،  قال: كان هناك رجل يعمل برعاية األغنام يف 
النساء  إحدى  سمع  غنمه  برعاية  يقوم  هو  وبينام  جكو(  أن  )ولد 
)ابن  من  أجهل  أنت  له:  وتقول  وتعريه  وحتقره  ولدها  ترضب 
املثل  به  يرضب  أنه  عىل  نفسه  والم  الراعي،  فسمعها  جكو(  ولد 
فبدأ بحفظ كتاب اهلل، ومل يكن عنده لوح يكتب عليه،  يف اجلهل، 
فكان يكتب عىل عصاه التي يرعى هبا األغنام، الورد القرآين الذي 
سيحفظه، حتى أتم حفظ كتاب اهلل هبذه الطريقة، فأصبح نموذًجا 

ومثاًل ُيقتدى به يف اهلمة واحلفظ.

وترويضها  النفس  وتدريب  والدربة،  املراس  إىل  حيتاج  فاحلفظ 
عىل فهم ما حتفظه. حتى إن هناك بيتني من الشعر باللهجة احلسانية 
اللغة  إىل  أقرب  ولكنها  املرصية  العامية  مثل  عامية  هلجة  -وهي 

العربية- وأنا ما حفظت من الشعر الشنقيطي إال هذين البيتني:
ـــــــاك ـــــــرْع ــــــــْك َيـــــــــــلِّ َي ــــــــصَّ َكــــــــــــــــوَّْم َن

ـــــَن ـــــْع َم إْبــــــــــــاَل  ــــــــــْص  َن ِمــــــــــْن  َواْرَع 
ِاْمــــــــَعــــــــاَك َتْ  َمــــــــا  إَل  ــــــــْص  والــــــــنَّ

ــــــــنــــــــى ــــــــْع ـــــــــــْك َهــــــــــــــــَو وامَل ـــــــــــاَف ـــــــــــَت ِي

ومعنى قوله: يل يرعاك: دعاء بأن جيعله اهلل يف رعايته.
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ومعنى قوله: والنص إىل ما ت امعاك يتفق هو واملعنى: أي 
أن من نيس النص فإنه سوف ينسى املعنى كذلك. وأنه ينبغي عىل 
طالب العلم أن هيتم بحفظ العلوم حفًظا جيًدا متقنًا، كام أنه ينبغي 
حفظه  منك  ضاع  إذا  النص  ألن  صحيًحا.  فهاًم  العلوم  يفهم  أن 
القرآن  حفظ  يف  والتمرس  الدربة  وهذه  فهمه،  منك  سيضيع  حتاًم 
اإلنسان  جسد  جيعل  متقنًا  متينًا  حفًظا  وحفظها  الرشعية،  والعلوم 
يتفاعل مع هذه العلوم يف حياته ويف أزماته وعند احتضاره، فتجد 
منه ربام الكرامات واالنفعاالت اجلسدية الغري طبيعية، والتي كان 
سببها التفاعل الوجداين والعقيل واحليس والروحي بني اإلنسان يف 
يقظته وبني هذه العلوم. وهذا قد حتقق لبعض السلف X، وما 

زال فضل اهلل باقًيا إىل قيام الساعة.
ذكر يل بعض املشايخ األماجد قائاًل:

جراحية،  عملية  إلجراء  العمليات  غرفة  أدخلوها  له  قريبة  إن 
خمدرة  وهي  العملية  إجراء  وأثناء  بتخديرها،  التخدير  دكتور  وقام 
وواضحة  صحيحة  قراءة  القرآن  تقرأ  اجلراح  سمعها  كليًّا،  ختديًرا 
اليومية،  حياهتا  وتقيض  تعيش  وكيف  ابنها،  عنها  وسأل  فتعجب، 
العملية  فيه  ُأجريت  الذي  التوقيت  هذا  إن  قائاًل:  االبن  فأجاب 

اجلراحية ألمي، هو نفس توقيت الورد القرآين هلا.
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والقلب  العقل  بني  القرآن،  وبني  اجلوارح  بني  انسجام  حدث 
وتالوة القرآن يف وقت اليقظة، فأصبح عادة حتى حتقق هذا االنسجام 

يف وقت غياب العقل واجلسد خُمّدر أثناء إجراء العملية اجلراحية.
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نوادر احلفظ والنبوغ
عند الشناقطة

حيملون  الذين  احلفاظ  العلامء  من  أجيااًل  املحرضة  خرجت  لقد 
العلم معهم يف احلل والرتحال، صدورهم خزائن لكل ما طالعوه أو 
 ﴾ درسوه، كانوا يستأنسون بقول اهلل تعاىل: ﴿ٱ    ٻ    ٻ    ٻ 
]العاديات: اآلية 0)[ وكان شعارهم بيتني، طاملا متثلوا هبام، ُينسبان لإلمام 

الشافعي:
أيـــنـــمـــا ميـــمـــت أمحله مـــعـــي  عـــلـــمـــي 

قـــلـــي وعـــــــاء لــــه ل جــــــوف صـــنـــدوق
إن كنت يف البيت كان العلم فيه معي

أو كنت يف السوق كان العلم يف السوق
ويناقش مصطفى صادق الرافعي أرسار هذه امللكة عند العرب، 
قوًما  كوهنم  إىل  العرب  حفظ  يردون  الذين  الباحثني  رأي  فريفض 
التوسع يف احلفظ  بأيدهيم عىل  التي  احلياة  قلة مرافق  بعثتهم  بادين، 
واملران عليه، فذلك عند الرافعي »رأي ال يستقيم عىل النظر وال يصح 
عند التحقيق ألن أقواًما غري العرب قد تبدوا يف عصور خمتلفة، ومل 

يؤثر عنهم من نوادر احلفظ وفنونه بعض ما ُأثر عن هؤالء«..
عىل  األحكام  من  جير  ومل  معنويون  قوٌم  العرب  أن  »والصحيح 
اخللقة  ما جرى عليهم، وهلذا كان البد هلم يف أصل  األمم  أمة من 
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من احلوافظ القوية التي ترتبط مآثر تلك النفوس ارتباًطا وإال اختل 
تركيبهم الطبيعي.

من  فيه  اتسعوا  ما  فاعترب  ذلك  مصداق  تعرف  أن  أردت  »وإذا 
إىل  يرجع  مما  النفسية؛  املعاين  يف  إال  واجده  لست  فإنك  املحفوظ، 
التفاخر والتفاضل باألحساب واألنساب، والتعاير باملثالب والتنابز 
باأللقاب، ولو أن الكتابة كانت فاشية فيهم ما عدلوا إليها وال استغنوا 
هبا عن احلفظ؛ ألن سبيل تلك املعاين الطبيعية أن جتيء من أداة طبيعية 
وليس  بدر  إذا  واهلاجس  خطر،  إذا  اخلاطر  عند  تكون  حتى  أيًضا، 
لذلك غري اللسان«، ويلخص مصطفى صادق الرافعي نظريته: »كان 
العرب بطبيعتهم أثبت الناس حفًظا، وأمتهم حافظة، وكانت الكتابة 

غري طبيعية يف نظامهم االجتامعي«))(. 
فاحلفظ والرواية سمة مميزة للثقافة العربية التي اشرتك مع العرب 
يف نقلها حفاظ بارزون من أمم أخرى أسلموا فتعربوا، وكانوا جملني، 

مثل اإلمام البخاري - V - الذي كان نادرة يف احلفظ. 
ذكر الرافعي: أن علامء بغداد أرادوا امتحان اإلمام البخاري فعمدوا 
إىل مائة حديث قلبوا متوهنا وأسانيدها، وجعلوا متن هذا إلسناٍد آخر 
وإسناد هذا ملتن آخر واقتسموها: كل عرشة أحاديث يلقيها أحدهم. 
التي  العرشة  من  حديث  عن  وسأله  أحدهم  قام  إليه  جلسوا  فلام 

))(  تاريخ آداب اللغة العربية ])/)7)[ ملصطفى صادق الرافعي.
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حفظها، فقال: ال أعرفه واستمروا يسألونه وهو يقول ال أعرف، حتى 
أتوا عىل املائة. فلام فرغوا التفت إىل األول فقال: أما حديثك األول 
فقلت كذا وكذا وصوابه كذا، وحديثك الثاين قلت فيه كذا وصوابه 
كذا، واستمر حتى أتى عىل متام العرشة، وفعل باآلخرين مثل ذلك 
ما خيطئ يف ترتيب حديث عىل غري ما ُألقي عليه وال يف نسبة حديث 
إىل غري صاحبه الذي ألقاه وهو يف كل ذلك يرد كل متن إىل إسناده 
وكل إسناد إىل متنه))( بمثل هذه احلافظة وأرفع منها، امتاز الشناقطة، 
واختطف علامؤهم املتجولون األضواء. فبقوة الذاكرة وغزارة العلم 
وحضور البدهية هبر ابن التالميذ، وحممد أمني فال اخلري، وأمحد بن 
األمني الطلبة والعلامء عىل حد سواء يف املرشق، وحسبك أن أمحد بن 
ن كتابه الوسيط يف تراجم أدباء  األمني الشنقيطي نزيل القاهرة قد دوَّ
بيت من  أربعة آالف ومخسامئة  إمالًء من ذاكرته، وفيه نحو  شنقيط 

الشعر الشنقيطي.
 ،-V - وكانت قبيلة جتكانت هبا ثالثامئة فتاة حتفظ موطأ مالك
بل كان الغلامن قبل البلوغ حيفظون املدونة ودواوين الشعر اجلاهيل 

وألفية ابن مالك، وخمترص ابن إسحاق.
أن  الودود،  العالمة حممد سامل بن عبد  أن  النحوي  وقال اخلليل 
أمه مريم بنت الالعمة كانت حتفظ القاموس. وقد استوعبته بطريقة 

))(  تاريخ آداب اللغة العربية ])/ 94)[ للرافعي.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





67 وقفات على بالد �شنقيط

أحد  خيمة  إىل  آخر  إىل  حني  من  يرسلها  والدها  كان  حيث  غريبة، 
علامء احلي تنظر له معنى كلمة يف القاموس فتعود، وقد حفظت املادة 
كلها))(.  فالبيئة مؤثرة، وهذه املرأة حفظت بالسامع ألن البيئة املحيطة 
هبا صاحلة، فقد يكون اجلد عامًلا، واألب عامًلا، واألخ عامًلا فالبد أن 

تتأثر ألهنا يف بيت علم.
ـــح الـــشـــكـــل ــــ ــــا مـــلـــيــــ ـــــ ـــــ ــــرًم ـــــن ب وكــــــ

عندليبا املــلــيــحــة  بــنــظــمــتــه  حيـــكـــي 
ـــمـــاء طفـال ـــعـــل ال جـــــــاور  مـــــن  كــــــذا 

ـــا ــــ ـــب أدي شــــيــــًخــــا  ـــأ  ـــشــــ ن إذا  ــــون  يــــكـــــ

وكان حممد حممود بن أمحديه حيفظ مقامات احلريري واملستطرف 
وكامل املربد والوسيط يف تراجم أدباء شنقيط، وديوان املتنبي، وديوان 
املنهج  وخارج  وحده  األدب  يف  هذا  البحرتي،  وديوان  متام،  أيب 

الدرايس التقليدي))(.
وكان الشيخ سيدي املختار بن الشيخ أمحد بن سليامن املتويف سنة 
ألف وثالثامئة وسبعة وتسعني حيفظ اإلتقان يف علوم القرآن، وفتح 
تدرس  التي  املتون  بخالف  هذا  البخاري)3(  صحيح  عىل  الباري 

باملحارض.

))(  بالد شنقيط املنارة والرباط ]ص: 30)[ خلليل النحوي.
))(  غرض املديح من ديوان حممد حممود بن أمحذيه ]ص: 7)[ حممد حممود سامل.

)3(  املصدر السابق ]ص: 64[.
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أنه  إبراهيم  وذكر عن سيدي حممد بن سيدي عبد اهلل بن احلاج 
قال: »إن علوم املذاهب األربعة لو رمى بجميع مراجعها يف البحر 
لتمكنت أنا وتلميذي ألفغ الديامين من إعادهتا دون زيادة أو نقص، 

هو حيمل املتون وأنا أمسك الرشوح))(.
النحوية عىل  ]املواهب  كتابه  بن حبت  ألََّف سيدي حممد  وحني 

اخلالصة واأللفاظ البونية[.
ظهور  عىل  كتبه  معه  ينقل  الرتحال  كثري  وكان  الشيخ  ابنه  أخذه 
اإلبل، فضل مجل كان حيمل جزًءا من مكتبة الشيخ، وفيه كتاب والده، 
وأعياهم البحث عنه فلم جيدوه فجاء االبن إىل والده وقص عليه ما 
حدث قال الوالد: لقد ضيعت جزًءا كبرًيا من عمري، ثم إن الشيخ، 
وكان قد قرأ كتاب والده من قبل، خلص الكتاب من ذاكرته وقدمه 
الشبل من األسد. وأقبل  أن  ينقص منه شيًئا، ووجد  فلم  إىل والده 
الوالد بدوره عىل إعادة كتابته وتصنيفه فنرشه كاماًل، فأنتجت الذاكرة 

الشنقيطية كتابني اثنني بسبب فقدان كتاب واحد))(.
وعموًما فإن الشناقطة مرضب املثل يف احلفظ، وقد رد مصطفى 
السباعي يف كتابه )السنة ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي( عىل املتقولني 
يف مرويات أيب هريرة املستغربني كثرة أحاديثه بأن احلفظ سجية عند 

))(  سواطع اجلامن يف ذكر املعاين واألوزان ]ص: 30[ املصطفى بن حممد.
))(  نامذج من تاريخ أرسة آل حبت ]ص/ 55[ سيدي حممد بن نباهي.
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بن  املجيدري  منهم  وذكر  بالشناقطة،  لذلك  مثاًل  ورضب  العرب. 
حبيب))( وأمحد بن األمني.

أن  أخربته  أمه  أن  الداة  ولدي  املختار  حممد  الشيخ  حدثني  وقد 
ابن عمه كان يأخذ الكتاب يف الصباح ويذهب به إىل كهف، أو حتت 
ة كلمة  شجرة ويرجع آخر النهار وقد حفظه كله، وإذا سألوه عن أيَّ

فيمليها عليهم من حفظه من قراءة واحدة.
بالليل  خيرجون  والبادية  الريف  يف  املحارض  طلبة  إن  يل  وقال 
النار عىل اخلشب وحيفظون متوهنم وأورادهم عىل ضوء  ويشعلون 
النار، حتى وقال يل األستاذ حممد لويل إدريس أنه كان خيرج معهم 
عليه  فخشيت  الفجر،  قبل  ولوحه  ورده  ليحفظ  صغري  طفل  وهو 
عمته، وأشفقت عليه فكانت تربط قدميه بقدميها بحبل يف الليل بعد 

نومه حتى ال يتفلت وخيرج دون أن تشعر.
وكان بعضهم ال ُيلقي لنفسه باالً، تأتيه أخته بطعام الصباح وهو 
يقرأ وُيطالع، ثم تأتيه بطعام الغذاء فتجد طعام الصباح ما زال مطروًحا 

مل يقربه ومل يأكله لشدة انشغاله بالعلم.
التنافس يف اخلري والبذل واملعرفة  الشناقطة عندهم من  وما زال 
املثل،  به  العلم والصرب عليه، واإلنفاق من أجله ما يرضب  وطلب 
القبائل تستجلب بعض الشيوخ وتستضيفهم  حتى إنك جتد بعض 

))(  انظر نبذة عن حياته ]ص: ))[.
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بالسنوات الطوال لتعليم أوالدهم العلوم الرشعية كالقرآن والعقيدة 
والفقه واألصول والشعر، فيأتون له بخيمة، وكل ما حيتاج إليه من 
طعام ورشاب، وال ينشغل هو إال بالذكر واالستغفار وتعليم الناس 
هذا عمله فقط وإذا مرت قافلة جتارية عليهم أول ما يأتون به من ثياب 
وأول  إليه،  حيتاج  الذي  الشيخ  وزرع  الشيخ،  وكسوة  الشيخ  ثياب 

مزادة يوضع هبا املاء مزادة الشيخ.
وذكر يل الشيخ حممد األمني ولد الداة قصة عجيبة أن رجاًل سألته 
زوجته سؤااًل يف السرية النبوية الرشيفة فلم يعرف ومل جيبها، فذهب 
يطلب العلم يف مرص وكابد عناء الطريق، حتى وجد بغيته يف مكتبة 
اجلامع األزهر، ففيها خزانة الكتب  من كل الفنون، والتقى بسلطان 

مرص آنذاك وأعطى له مفاتيح املكتبة اخلاصة باجلامع األزهر))(.
وقال له: اقرأ ما شئت فمكث فيها سنة وحفظها كلها عن ظهر 
قلب، وقال لعلامء األزهر: أنا قرأت ما يف املكتبة من كتب حتى إين 

حفظتها فلم يصدقوه وقالوا له مل حتفظ شيًئا.
فقال هلم: اجعلوا يل اختباًرا وامتحاًنا، 

قالوا: كيف؟ 
وأسامء  أسامءهم  يل  ويذكرون  رجال  عرشة  يل  احرضوا  قال: 
وأسامء  أسامءهم  أحفظ  وسوف  وأجدادهم  آبائهم  من  عرشة 

))(  انظر نبذة عن حياته ]ص: ))[.
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أسامء عرشة من  وأذكر هلم  مرة واحدة  أجدادهم وأذكرهم هلم من 
آبائي وأجدادي مرة واحدة ثم أختربهم فأقول هلم اذكروا يل أسامء 
العرشة من آبائي وأجدادي الذي ذكرهتم لكم، وسوف ال حيفظوهنا، 
وأذكر لكم أسامء آباء وأجداد العرشة رجال منكم، فاجتمعوا يف بيت 
السلطان، فلم يستطع واحٌد من العرشة رجال ذكر أسامء آباء وأجداد 
الشيخ املجدري، وعجزوا عجًزا كلًيا، ثم سألوه فعد هلم أسامء آبائهم 
أنت  منهم  واحد  لكل  يقول  اسم  مائة  يعادل  ما  وهو  وأجدادهم 
اسمك فالن بن فالن وعد هلم أسامء آبائهم وأجدادهم؛ فعجبوا من 
ذلك عجًبا شديًدا، وأعطاه السلطان كثرًيا من العطايا واهلدايا وكان 

مرضب املثل يف قوة احلفظ. 
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طلبة العلم يف شنقيط

شنقيط: االسم األكثر ذيوًعا يف البالد العربية واإلسالمية قدياًم 
حلوا،  حيث  والدين  العلم  نقلوا  جتاراهتم  يف  فالشناقطة  وحديًثا. 
سواء يف رحالهتم التجارية إىل مناطق الشامل أو اجلنوب، وكذلك يف 
رحالهتم إىل البالد املقدسة. فقد أفادوا واستفادوا وأخذوا وأعطوا، 
فطوال هذه املرحلة الزمنية، ازدهرت هذه املدينة ازدهاًرا ملفًتا لنظر 

الباحثني واملهتمني بالنشاط الفكري العريب، والنشاط. العلمي.

ُعّدت  أجله  من  فائًقا،  روحيًّا  إشعاًعا  املدينة  هذه  اكتسبت  فقد 
فيها  جتمع  ما  بفضل  ثم  أواًل،  اهلل  بفضل  السابعة،  اإلسالم  مدينة 
من مفكرين وعلامء وحفاظ وشعراء وأدباء بأعداد كبرية، وكذلك 
وجه  يف  مفتوحة  وفرية،  وحمارض  ومدارس  وخمطوطات  بمكتبات 

كل من يسعى للحصول عىل العلم واملعرفة.

ولقد  والشعراء،  واألدباء  العلامء  من  الكثري  خّرجت  إهنا  حتى 
رأيت اآلالف من طلبة العلم الوافدين من البالد العربية واألفريقية 

واألوروبية جاءوا قاصدين هذه البالد من أجل طلب العلم.

ولقد رأيت منهم العجب العجاب، وما ُيرضب به املثل يف الصرب 
واملثابرة واجللد وحتمل املشاق من شظف العيش وقلة املال وقساوة 
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املناخ كل ذلك يف سبيل اهلل أواًل، ثم يف سبيل احلصول عىل طلب 
العلم. فإذا رأيتهم ذّكروك واهلل األزمنة الغابرة التي عاش فيها خري 

جيل أال وهو جيل الصحابة رضوان اهلل عليهم.

فلقد رأيت أكثر من واحد منهم يلبسون الثياب القديمة املمزقة، 
وإذا سألت أحدهم سؤااًل وجدت العلم يتفجر من بني جوانبه فهم 
أن  العربية  صاحب  يعجز  ُمتقنًا،  تعلياًم  العربية  اللغة  بتعلم  يبدأون 
ُيبارهيم يف ذلك، ثم يبدأون بعد ذلك بحفظ كتاب اهلل D ثم حفظ 
املتون ورشوحها يف الفقه وفروعه، والعقيدة، واللغة، والنحو. حتى 
إن بعضهم يذهب إىل البادية ويقيم يف املسجد وال يرى ضوء الشمس 
لشهور طويلة، أو يعيش يف اخليام بقرب املسجد، وبعضهم يعمل يف 
األسبوع يومني أو ثالثة من أجل احلصول عىل قليل من املال يتقّوت 

به ويستعني به عىل طلب العلم كرشاء الكتب واملذكرات.

ومنهم من أتى إىل بالد شنقيط منذ أن كان طفاًل ومل يرجع إىل 
دياره منذ سنوات بعيدة، ومنهم من يميش بثياب ممزقة حتى يتثنى له 
أن يشرتي كتاًبا، ولقد رأيت بعضهم يرتك نصف طعام العشاء حتى 
يتلّوى من  ويبيت  به  يتعشى  ما  قد ال جيد  به، وبعضهم واهلل  ُيفطر 
اجلوع، وبعضهم جيمع املالبس من البيوت ويقوم بغسلها ليحصل 
غرفة  يف  يبيتون  منهم  العرشين  رأيت  ولقد  املال،  من  قليل  عىل 
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واحدة، أو يف خيمة واحدة. وإذا حتدثت معهم أحسست كأنك بني 
البيضاء.  القائمة  وهذه  واألوزاعي  ومالك  والشافعي  أمحد  األئمة 
وكذلك جتد بينهم من معاين احلب والود واإلخاء والرتاحم واإليثار 

ما يدعو إىل التفكر والتأمل.

القلوب  ولدفع  اهلمم  لشحذ  أذكرها  املواقف  بعض  وهذه 
واألرواح لالهتامم هبذه املعاين املباركة.

فهذا شاب اسمه حممد من دولة غامبيا))( عمره تسع عرشة سنة، 
قلت له يا حممد: منذ متى وأنت يف هذه البالد؟ قال: منذ عرش سنني 

وكان عمري تسع سنوات.

فقلت له: كم حّصلت من علم؟ قال: حفظت القرآن كاماًل يف 
ثالث سنوات، وحّصلت من العلوم الرشعية كذا وكذا. قلت له: 
مرة  عام  كل  وأيب  بأمي  أتصل  قال:  والديك؟  مع  تتواصل  وكيف 
عائًقا يل  ذلك  فيكون  الرجوع،  وأفكر يف  العاطفة  تأخذين  حتى ال 

عن طلب العلم.

قلت له: وكيف يصرب والداك؟ قال: لقد دفع يب أيب أنا وأشقائي 
هو  رعايته  عىل  يقوم  األكرب  أخي  وأبقى  هنا  العلم  لطلب  الثالثة 
وأشقاؤه  هو  بزيارته  وقمت  البادية  إىل  بالزيارة  فوعدته  وأمي، 

))( غامبيا: دولة مسلمة تقع عىل حدود السنغال.
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من  قليل  عىل  والصفيح  اخلشب  من  كوخ  يف  يعيشون  فوجدهتم 
يف  ملا  بحياهتم  وراضون  ُسعداء  فهم  ذلك  ومع  البايل،  األثاث 
صدورهم من القرآن والعلم الرشعي، وهذا شاب اسمه عثامن من 
دولة غنيا بيساو، ثيابه ممزقة ولكنها نظيفة. سألته: كم عمرك؟ قال: 
واحد وعرشون عاًما، قلت له: منذ متى وأنت هنا؟ قال: منذ ست 
سنوات، قلت له: كم حتفظ من كتاب اهلل، قال: القرآن كاماًل، قلت 
له: وكم قرأت ودرست من كتب الفقه واألصول والعقيدة، قال: 
كذا وكذا، فقلت له: وهل معك إقامة تقيم هبا يف هذا البلد؟ قال يل: 
أول ما أتيت استخرجت إقامة ملدة عام، ثم مكثت بدون إقامة طوال 
هذه الفرتة بسبب الفقر وقلة املال، وأنا اآلن أعمل ألشرتي بعض 
الكتب ألرجع هبا إىل بلدي، ولقد أمسكت يب الرشطة مراٍت عدة 
وتأخذين وُتلقي يب عىل حدود دولة السنغال ثم تنرصف، فأعود مرة 
أخرى إىل بالد شنقيط ألواصل الدراسة وطلب العلم والتحصيل، 
وقد ُفعل يب ذلك مرات ومرات، وأنا اآلن أنوي الذهاب إىل بلدي 
لدعوة الناس إىل اإلسالم وتصحيح معتقداهتم، وهذا شاب مكث 
عرشين سنة يف بالد شنقيط وأبواه يرسالن له الرسائل اخلطية فال 
ينظر إليها وال يقرؤها وال يعرف ما كتب فيها حتى استكمل كثرًيا 
من العلوم الرشعية من كل فن، وعاد بحمد اهلل عامًلا عاماًل فقيًها 

أديًبا.
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األفارقة  الطالب  اهتامم  الرحلة  هذه  خالل  انتباهي  لفت  ولقد 
باللغة العربية اهتامًما شديًدا يفوق االهتامم بدراسة العلوم الرشعية، 
والبالغة  والنحو  اللغة  األموال يف رشاء كتب  الكثري من  وينفقون 

والرصف، والكتابة واإلمالء واخلطوط العربية.
الفرنيس،  املستعمر  من  حمتلني  كنا  نحن  قال  بعضهم:  فسألت 
أو  أو اإلنجليزي  املستعمر األسباين  وبعضنا كانت بالده حمتلة من 
الربتغايل. فأصبحت اللغة الرئيسية واألساسية يف بلدنا غري العربية، 
نة ومقاصد الرشيعة إال إذا درسنا اللغة  ونحن ال نفهم القرآن والسُّ
العربية دراسة جيدة ومتينة، حتى يتسنى لنا ونتمكن من دعوة الناس 

إىل دين اهلل D دعوة صحيحة وسليمة.

بلدنا  يف  لنا  يدرس  كان  الذي  الشيخ  قائاًل:  مثاًل  يل  رضب  ثم 
]ۀ       :D اهلل  قول  لنا  ُيفرس  حمارضاته  إحدى  يف  كان  الدين 

ہ    ہ[ ]البقرة:)5)[.
قال: ال أدري ومل أفهم من القاتل داود أم جالوت؟

بسبب ضعف اللغة عنده مل يفهم مقصود اآلية، فنحن البد لنا أن 
نتعلم اللغة العربية جيًدا، وأن هنتم بتعلم البالغة والنحو والرصف؛ 
ومقصود  القرآن  نفهم  لن  العربية  اللغة  مقاصد  معرفة  بدون  ألننا 
القرآن، ولو أن تعلُّم اللغة العربية أخذ كل أعامرنا ما تركناها حتى 

نتعلمها وحتى نفهم ديننا فهاًم صحيًحا وسلياًم.
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وهذا شاب اسمه عثامن سومارية من دولة غامبيا سألته كم لك 
حفظت  هل  له  قلت  سنوات،  ثامين  منذ  قال:  شنقيط،  بالد  يف  هنا 
القرآن؟ قال نعم، قلت له كم حصلت من العلوم الرشعية؟، قال: 

كذا وكذا.

قلت له: وكيف تتواصل مع والديك، قال: والدي تويف منذ سنة، 
ذهبت وحرضت اجلنازة ثم عدت الستكامل الدراسة، وأتواصل مع 

أمي من خالل االتصال، ويل أخ هو يرعاها ويقوم عىل خدمتها.

قلت له: وكيف تتقوت ومن أين يأتيك املال؟، قال مكثت ستة 
سنوات أطلب العلم أربعة أيام، وأعمل يومني يف األسبوع أستعني 
بام رزقني اهلل من مال عىل أجرة السكن والطعام ورشاء الكتب حتى 
التحقت بمعهد أنس بن مالك منذ سنتني وأنا وهلل احلمد، أبيت يف 

سكن املعهد، واملعهد يوفر لنا الطعام والرشاب.

وهذا طفل من دولة الصومال اسمه خالد أمحد يبلغ من العمر 
به والده من  أتى  له،  اثنتي عرش سنة حيفظ كتاب اهلل كاماًل ومتقنًا 
الصومال، وقدم له يف معهد تكوين العلامء، قلت له: هل لك إخوة 
ذكور آخرين غريك قال ال، فانظر إىل صرب الوالدين عىل فراق ولدمها 
الوحيد،  وكيف دفعا به إىل صحراء قاحلة قاسية املناخ كل ذلك من 

أجل طلب العلم والتزود لآلخرة.
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يف  سنوات  عرش  وعمره  موريتانيا  إىل  أتى  جزائري  أخ  وهذا 
يأكل  وكان  املحارض،  بإحدى  والتحق  والده  أصدقاء  أحد  صحبة 
عالمات  عىل  ظهرت  فلام  قال:  املحرضة،  شيخ  أوالد  مع  ويبيت 
أعمل  وكنت  بيته،  وتركت  الشيخ  عند  املبيت  من  حترجت  البلوغ 
بعض األيام وأدرس بعض األيام، ومرت عىل أيام واهلل كنت أمجع 
الطعام من القاممة وأنظفه وآكله، قلت له: وأرستك مل تكن ترسل 

لك بعض األموال تستعني هبا عىل طلب العلم؟

يستطيعون  ال  فقراء  ولكنهم  العلم  أهل  من  أرسة  أرسيت  قال: 
مساعديت، وكان بعض املحسنني يساعدونني فلام علمت أهنم يمنَّون 
عىل، امتنعت أن آخذ صدقة من أحد، حتى إين واهلل ما لبست حذاء 
من جلد منذ قدومي بالد شنقيط إال هذه األيام. قلت له: أنت منذ 

متى وأنت هنا؟ قال: منذ اثنتني وعرشين سنة.

الليل،  ظالم  يف  أخرج  أيام  عىل  متر  كانت  قائاًل:  استطرد  ثم 
وأنظر يف مقالب القاممة أبحث عن بعض الثياب التي رماها الناس 
وأحياًنا  وأغسله وأستعمله.  أنظفه  أجد شيًئا  علَّنِي  عنها  واستغنوا 

أجد حذاء يف القاممة آخذه وأنظفه وأرقعه وأصلحه ثم ألبسه.

، قلت له  ثم قال يل: واهلل ما ذكرت هذا الكالم ألحد فاسرت عيلَّ
ولكني أستأذنك، وسوف أنرش هذه املواقف يف الطبعة الثانية لكتاب 
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]وقفات عىل بالد شنقيط[ وهو اآلن أصبح عامًلا، ما تسأله يف فن من 
الفنون إال أجابك وقد أجازه كثري من املشايخ الشناقطة.

يف كثري من كتب أهل العلم، يف العقيدة والفقه واللغة  فهنيًئا له.

ولقد قمت بزيارة كثري من املحارض يف كثري من البلدان، حتى إين 
رأيتهم ال يعرفون سوى املصحف وحفظ ورشح املتون العلمية ثم 

يأوون إىل فرشهم ُسعداء راضني عن اهلل، وعن حظهم من احلياة.
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تعظيم الشريعة 
عند الشناقطة

إن من ُيعايش ويتعامل مع الشناقطة جيد فيهم كثرًيا من اخلصال 
واللني،  كالرفق،  العامل  شعوب  يف  جتدها  أن  يصُعب  التي  احلميدة 
الدين،  عىل  والغرية  والرمحة،  واحللم،  الغيظ،  وكظم  والتسامح، 
وحمبة الرشيعة وتعظيمها، وبغض املنكرات، واحلرص عىل العبادة، 
الغرباء  إىل  واإلحسان  والتواضع،  العلامء،  وتعظيم  العلم  وطلب 

واملهاجرين.
وهذه بعض املواقف التي تعرضت هلا وعاينتها ورأيتها:

عندما وصلت إىل بالد شنقيط استأجرت عاماًل لينظف يل املكان 
الذي سأقيم فيه مدة إقامتي هناك، وأثناء قيام الرجل بتنظيف املكان 
سمعته يردد بعض األبيات، فقلت له: ماذا تقول؟ قال: أراجع متن 
انطلق  ثم  سكت،  ثم  جيد  له:  فقلت  املالكي.  الفقه  يف  األخرضي 
متن  أراجع  فقال:  ماذا؟  له:  فقلت  الفقه  يف  أبياًتا  ُيردد  أخرى  مرة 
ابن العارش))( أيًضا يف الفقه. فقلت يف نفيس: يا سبحان اهلل!! هذا 

األنصاري  عارش  بن  عيل  بن  أمحد  بن  الواحد  عبد  حممد  أبو  هو  العاشر:  ابن   )((
والفقه  القراءات،  كعلم  العلوم،  من  كثري  يف  الطوىل  اليد  له  كان  األندليس، 

وأصوله، والفرائض، والنحو، والبيان.
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رجل بسيط وهبذه القيمة. فذكرت ذلك لبعض اإلخوة، فقال يل: ال 
تعجب فأنت مل تر شيًئا بعد. ثم ذكر يل قائاًل: مررنا عىل عامل نظافة 
له:  وقلنا  فسألناه  بأبيات  يتمتم  فسمعناه  القاممة  يكنس  الشارع  يف 

ماذا؟ قال: أراجع ألفية ابن مالك.

ثم قابلت بعد ذلك من حيفظ كثرًيا من املتون ويرشحها لك وقابلت 
من حيفظ املئات بل اآلالف من األبيات الشعرية مما جيعلك تندهش 
الشعب غالًبا، جتد عنده كثرًيا من احلفظ  وتعجب، وهذه عادة كل 

بسبب الدربة واملعايشة والتمرس حتى أصبحت سجية عندهم.

كنت يف زيارة لبعض املشايخ ومعي أخوان من تونس من طلبة 
العلم، ويف الطريق نادي علينا غالم صغري ال يتجاوز العارشة من 
عمره قائاًل: يا شيخ انظر هناك رجل خلف هذا البيت يرشب اخلمر، 
ا، فضحكنا وتعجبنا من  فنظرنا فإذا هو شاب يرشب مرشوًبا غازيًّ
هذا الغالم الذي وصل به هذا احلّس أن اخلمر حمّرٌم، وكيف ترسخ 
لتغيري  منه  أسّن  هو  من  خُيرب  أنه  وكيف  األمر،  هذا  حرمة  ذهنه  يف 
هذا املنكر، فعرفت إن أهل هذه البالد عافاهم اهلل ال يعرفون اخلمر 

واخلنزير.
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لقد رأيت الرشطة يف الشارع يعظمون الرشيعة، حيافظون عىل أداء 
الصلوات اخلمس يف املسجد، وبعضهم قد أرخى حليته وال يفارق 
املصحف والسواك يده، وإذا طلبت من أحدهم مساعدة انقاد معك 
الظاهرة  تريد. وقد سألت بعض اإلخوة عن هذه  الذي  املكان  إىل 
يف  السيارة  أوراق  وكانت  سيارته  املشايخ  بعض  أعارين  يل:  فقال 
رجل  فاستوقفني  السيارة  أسوق  وكنت  بالسيارة،  اخلاص  التابلوه 
وعندما  موجودة،  إهنا  فقلت:  السيارة  أوراق  عن  وسألني  املرور، 
أردت فتح التابلوه مل ُيفتح، وذلك قدر من اهلل، فقلت له: أنا مسلم، 
وأنا واهلل ال أكذب، واألوراق موجودة بالتابلوه وهو مل يفتح، فقال: 
نحن نريد األوراق، فقلت: أحلف لكم باهلل أن األوراق موجودة 
حليتي  ورأى  الرشطي  إيلَّ  فنظر  أكذب  وال  مسلم  وأنا  بالتابلوه، 
ممكن  نصدقك،  ونحن  مسلم  أنت  نعم  وقال:  فصدقني  وسمتي 

تنرصف وما عندك مشكلة.

اإلخوة  بعض  كان  قال:  للعجب،  يدعو  آخر  موقًفا  يل  ذكر  ثم 
أجرة  سيارة  يركب  وكان  أخرى،  والية  إىل  والية  من  سفر  عىل 
)تاكيس( وكان صاحب التاكيس مل يستكمل أوراق السيارة اخلاص 
به، فاستوقفته الرشطة وسألته عن أوراق السيارة، فقال هلم: أوراق 
تدفع  أن  وعليك  )خمالفة(  خطية  عندك  له:  فقالوا  ناقصة،  السيارة 
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ا(، فقال  ستة آالف أوقية )وهي ما تعادل مائة وعرشين جنيًها مرصيًّ
هلم سائق التاكيس: إن شاء اهلل سوف أستكمل األوراق عند عوديت، 
عنك  عفونا  قد  الرشطي:  له  فقال  للتقوى(،  أقرب  تعفو  )وأن 

انرصف ولكن البد من استكامل أوراق السيارة.

كان بعض اإلخوة يدرس يف البادية يف مكان ُيقال له )النباغية(، 
وهو مكان قايس املناخ، يعيش فيه طلبة العلم عىل قليل من الطعام 
كرشب لبن اإلبل وقليل من اخلبز، وهذا املكان ُمشتهر بأهل العلم 
من  كثري  وبه  مياه،  وال  فيه  كهرباء  ال  بدائي  مكان  وهو  الفحول، 
من  يوم  يف  األخ:  هذا  قال  والتسحر،  البداوة  عليه  وتظهر  اخليام 
وتوجهايت،  أفكاري  عن  وسألني  الرشطة  مسئول  استدعاين  األيام 
وماذا أفعل يف النباغية، قال: قلت له: أدرس ألفية ابن مالك، فقال 
له املسئول األمني: سوف أعطيك مجلة من األلفية إذا أعربتها إعراًبا 
فأعرهبا  األلفية  من  مجلة  فأعطاه  تنرصف  أتركك  فسوف  صحيًحا 
اهلل،  باسم  تدرس جيًدا،  أنت  اهلل!!  ما شاء  له:  فقال  إعراًبا جيًدا، 
العادي  فالرجل  بسالم.  األخ  وانرصف  وانرصف،  جوازك  خذ 
ْوا  تربَّ القضاء وغريهم من طبقات املجتمع  ورجل الرشطة ورجل 
إىل  والذهاب  واملتون  القرآن  حفظ  عىل  صغرهم  منذ  الغالب  يف 
املحارض، فرتك ذلك أثًرا طيًبا يف نفوسهم ويف عالقتهم باملجتمع، 

فأصبح هناك تناغم بني الشعب وبني أفراد الرشطة واألمن.
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جلس بعض اإلخوة عىل كرتونة هبا بعض الكتب اخلاصة باللغة 
العربية ككتب الرصف والبالغة والنحو. فقال له رجل شنقيطي: 
يا شيخ ملاذا جتلس عىل هذه الكرتونة؟ فهذا ليس جيًدا، فقلت له: 
ملاذا؟ قال: ألن هبا كتًبا كتبت باللغة العربية، فقلت له: األمر هني، 
وليس هناك حرمة، فقال: نعم، ولكن البد أن نعظم اللغة العربية، 
ُتعّبأ  أن  كثرًيا.  نحزن  نحن  قال:  ثم  اهلل كل خري،  له: جزاك  فقلت 
الكتب اإلسالمية التي تستجلب من مرص واملغرب ودول اخلليج يف 
كراتني السجائر، وهذا ال يليق. فقلت له: صحيح صدقت. فانظر 
كيف يعظمون كتب الرشيعة والكتب التي حتمل بني طياهتا نصوص 

وأصول اللغة العربية.

كنت إذا مررت يف مدينة من املدن أو والية من الواليات وحان 
موعد صالة من الصلوات اخلمس رأيت منظًرا عجيًبا، رأيت أهل 
أصحاب  النساء  أيًضا  ترى  إنك  حتى  متاجرهم،  يغلقون  املتاجر 
وإذا  وقتها،  يف  الصالة  ألداء  الوضوء  أماكن  إىل  هيرعون  املحال 
املصلني، وكأنك  فيه مكاًنا من كثرة  املسجد ربام ال جتد  إىل  ذهبت 
النبي  »كان   :J عائشة  بقول  هذا  فيذكرك  اجلمعة،  صالة  يف 
ال  كأنه  عنا  قام  الصالة  حرضت  فإذا  ونداعبه  يداعبنا   H

يعرفنا والنعرفه«.
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وإذا ركبت سيارة لتنتقل من مكان إىل مكان فال تسمع من السائق 
والركاب الذين يقلون السيارة إال التهليل والتكبري والتسبيح.

كذلك رأيت من هذا الشعب الكثري من الصرب والرفق واللني ما 
يدعو للعجب.

فقد لفت انتباهي أن غالب سيارات األجرة هبا كثري من اخلدوش 
املالكي  السيارات  بعض  بل  لالنتباه،  امللفت  اليشء  والصدمات 
مصابة بمثل هذه الصدمات. فكان هذا لغًزا حمرًيا بالنسبة يل وبينام 
أنا أستقل سيارة أجرة أنتقل هبا من مكان إىل مكان آخر فاصتدمت 
فنزل  اآلن،  مشكلة  حتدث  سوف  نفيس:  يف  فقلت  أخرى،  بسيارة 
وقد  سيارتيهام  إىل  ونظرا  اآلخر  ونزل  سيارته  من  السيارة  سائق 
تأثرت السيارتان من احلادث، فقال أحدمها لآلخر: واهلل ما عندك 
سألت  الذي  الرس  حينها  فعرفت  وانرصفنا.  اهلل.  ساحمك  مشكلة، 

عنه، ملاذا غالب السيارات هبا خدوش كثرية؟

كنت أحياًنا أحتاج إىل تغيري بعض العملة، فكنت كلام توجهت 
فسألت  إقبال،  عليه  وليس  مغلق  شبه  وجدته  البنوك  من  بنك  إىل 
نريد  بالربا ونحن ال  تتعامل  البنوك  إن  فقيل يل:  السبب،  هذا  عن 
معتمدة  رصافة  وهناك  األمر،  هذا  أجل  من  البنوك  مع  نتعامل  أن 
التي ال تتعارض  املعامالت اإلسالمية  تتوافق مع  وتتعامل بطريقة 

مع الرشع وليس فيها ُحرمة.
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الزهد والتعالي على متع احلياة
عند الشناقطة

إن احلياة املحرضية عند الشناقطة كٍد وشظف عيش، وعناء كبري، 
يف  هتون  مًجا  حًبا  وأحبوها  الشناقطة  هبا  استأنس  فقد  ذلك  ورغم 
سبيله كل التضحيات، واقتدى هبم آخرون مل يرضوا بالتخلف عن 
الركب؛ فالتقى الركبان يف رحاب العلم بني صعاب احلياة وصعاب 
إطفاء  عن  املكاره  تثنيه  ال  القوية،  والعزيمِة  باجلَلِد  العلمية  الفنون 
غّلته .. وصابر مثابر أدرك أن قيمة اإلنسان هي قيمة علمه، فرجح 

مصلحته عىل راحته وشمر عن ساق اجلد يف سبيل اكتساب العلم.

كان حممد فال بن متايل يرتدد يف طفولته عىل أحد العلامء ليدرس 
من  بغريه  يعنى  وكان  به،  يكرتث  مل  العامل  هذا  ولكن  النحو،  عليه 
الطلبة الكبار، فضاق صدر الطفل، وبكى كثرًيا فانفتحت له أبواب 
املعرفة من ذلك اليوم، وبرزت عواطفه وتوهجت، ومل يمد عينيه إىل 

متع احلياة حتى صار علاًم وقامة كبرية.
لــــــوح وهــــــم وطـــاعـــة ذا  ومــــــن كــــــان 

اللواعب لــلــمــســتــصــبــيــات  يـــــدن  فــــال 
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والتقى واهلـــــم  األلـــــــواح  أفـــســـد  فــمــا 
الرتاقي مشرفات احلقائب))( كبيض 

الشنقيطي  اجلكني  األمني  حممد  الشيخ  األخطور))(  أب  وكان 
صاحب كتاب أضواء البيان، يف املحرضة يطلب العلم، فاقرتح عليه 

بعض أصدقائه الزواج، فرد شعًرا:
الـــنـــكـــاح إىل  الــــنــــاصــــحــــون  دعـــــانـــــي 

ــــــــالح ــــــــزوجــــــــت بــــــيــــــض امل غــــــــــــــداة ت
دل ذات  تــــــــــــــزوج  لــــــــي  فـــــــقـــــــالـــــــوا 

خــــلــــوب الــــلــــحــــظ جــــائــــلــــة الــــوشــــاح
ــــــــــاق تــــــبــــــســــــم عــــــــــن مــــــــــؤشــــــــــرة رق

ـــــــقـــــــراح متـــــــــج الـــــــــــــــــراح بـــــــــاملـــــــــاء ال
ـــــا رشــــــــقــــــــات نـــبـــل كــــــــــأن حلـــــاظـــــه

اجلـــــــــــراح آلم  الــــــقــــــلــــــب  تـــــــذيـــــــق 
حلـــــاظ  ــــــت  كــــــان إذا  عـــــجـــــب  ول 

ــــضــــاء احملـــــــاجـــــــر كـــــالـــــرمـــــاح ــــي ــــب ل

بن  حممود  حممد  ديوان   ، والرباط  املنارة  وانظر   ](4( ]ص:  األمني  بن  أمحد   )((
أمحديه ]ص: 0))[ .

))( هكذا يلقبه الشناقطة حتى يومنا هذا هبذا اللقب، وهذا اللقب أشد شهرة من 
اسمه يف بالد شنقيط .
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قلي إن  دعـــــــونـــــــي  هلـــــــــم:  فــــقــــلــــت 
ـــــيـــــوم صــــاح مـــــن الــــغــــي الــــــصــــــراح ال

ولـــــــــــي شــــــغــــــل بـــــــأبـــــــكـــــــار عـــــــــــذارى
كـــــــــأن وجــــــوهــــــهــــــاضــــــوء الــــصــــبــــاح

لبــــــســــــات ــــــــــهــــــــــارق  امل يف  أراهـــــــــــــــــا 
ـــهـــا الـــصـــحـــاح ـــي بــــــراقــــــع مــــــن مـــعـــان

فتضحى فــــيــــهــــا  مـــــفـــــكـــــًرا  أبــــــيــــــت 
لـــفـــهـــم اخلـــــــــدم خــــافــــضــــة اجلــــنــــاح

عليها جـــــــــــرًبا  حـــــرميـــــهـــــا  أحبـــــــــت 
ـــاح))( ـــب ومــــــا كــــــان احلـــــريـــــم مبـــســـت

V أن العالمة أب األخطور  وقد ذكر العالمة ابن العثيمني 
رث  بمنظر  اجلامعة  عليهم  دخل  الشنقيطي  اجلكني  األمني  حممد 
الشيخ  درس  أترك  أنا  نفسه  يف  فقال  البدوي،  مظاهر  عليه  الثياب 
عبد الرمحن السعدي وأجلس ألستمع هلذا البدوي قال: فلام تكلم 

فإذا به بحر ال ساحل له، فإذا هبم أمام عامل من العلامء الكبار.

الصبا  احلياة وشئون  متع  عن  فيعزفون  بالعلم،  ينشغلون  هكذا 
والشبيبة، منقطعني إىل اللوح والكتاب حتى مماهتم.

))( حياة موريتانيا ]45[ للمختار بن حامد، وانظر بالد شنقيط املنارة والرباط، ص 
]90[ أل اخلليل النحوي .
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أسباب انتشار املذهب املالكي
يف بالد شنقيط

كانت بالد شنقيط مل تنل حًظا كبرًيا من العلم واملعرفة قبل قيام 
بال  املرحلة  هذه  ويف  الفرتة  تلك  يف  كانت  ربام  بل  املرابطني،  دولة 
املركزية بشكل منتظم، وبسبب فتور  السلطة  مذهب معني النعدام 
التواصل الثقايف))( بني بالد املغرب، وبالد شنقيط، التي مل يصل إليها 
بعد الفتوحات اإلسالمية إال التجار الذين حرفتهم البيع والرشاء))(.  

ولكن هذا الوضع تبدل رسيًعا بعد قدوم عبد اهلل بن ياسني إىل 
ابن  الرابع اهلجري فقد عزز ورسخ عبد اهلل  القرن  بالد شنقيط يف 
ياسني املذهب املالكي يف بالد شنقيط بعد أن اجتمع عليه نحو سبعني 
شيًخا يعلمهم ويفقههم يف دينهم، فانقادوا له انقياًدا عظياًم، وأولوه 
عبد  يكون  أن  الطبيعي  ومن  طويلة)3(،  مدة  والزموه  وتكرياًم،  بًرا 

ملحمدن   ]76 ]ص:  موريتانيا  يف  القضائية  النزاعات  وكربيات  القضاء  تاريخ   )((
املرابطني يف صحراء شنقيط ]ص: 5))[ ألمحد فال  ولد احلسن، وانظر دعوة 

سيدي القالوي .
))( احللل الوشية ]ص: 9)[ وانظر دعوة املرابطني يف صحراء شنقيط ]ص: 5))[ 

ألمحد فال سيدي القالوي
)3( احللل الوشية ]ص: 0)[ وانظر دعوة املرابطني ]ص: 5))[ ألمحد فال سيدي 

القالوي.
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اهلل بن ياسني هو الذي يعلمهم املذهب املالكي، باعتباره الدستور 
شيخ  الفايس  عمران  أيب  مع  إنشائها  عىل  املتفق  للدولة  الرسمي 
املالكية بمدينة القريوان، وتلميذه وجاج بن الزللو اللمطي السويس، 
يف مدينة نفيس، وتعميمه عىل خمتلف الرشائح االجتامعية القائمة يف 
التي كانت تشبه إىل حد كبري طبيعة أهل احلجاز من  بالد شنقيط، 
التعقيد، ومل يزل املذهب غًضا عندهم،  البساطة والبعد عن  حيث 
ومل يأخذه تنقيح احلضارة وهتذيبها كام يف غريه من املذاهب))(، وهلذا 
فإن عقلية أهل شنقيط قد غلبت عليها نزعة أهل احلديث، وهذا كان 
من عوامل انتشار املذهب املالكي يف تلك البالد. ولقد تعزز املذهب 
املالكي مرة أخرى بعد انتصار املرابطني وقيام دولتهم وتوحيدهم 
حتت راية واحدة، عقيدهتم اإلسالم ومذهبهم مذهب اإلمام مالك، 
حتى يومنا هذا املذهب عند الشناقطة، هو مذهب اإلمام مالك بن 

أنس رمحة اهلل عليه.

))( املقدمة ]ص: )35[ البن خلدون .
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الشناقطة والدعوة إىل اهلل
يف غرب أفريقيا

كان لعلامء شنقيط ومشاخيها يف كل العهود القديمة واحلديثة دوٌر 
عظيم وكبري يف نقل اإلشعاع اإلسالمي إىل الشعوب السمراء، حتى 
اليوم إذ يؤكد أغلب املؤرخني أنه بجهودهم بعد توفيق اهلل تغلغلت 

العلوم اإلسالمية واللغة العربية إىل غالب دول غرب أفريقيا.

الذين  وحديًثا  قدياًم  األفارقة  القرى  وملوك  األمراء  كان  حتى 
يعتنقون اإلسالم، يتخذون شيوًخا من الشناقطة يعلموهنم أحكام 
الدين ويقرئوهنم القرآن، ويؤموهنم يف الصالة ويبذلون النصح هلم 
يف  اهلل  إىل  الدعوة  يف  الشناقطة  بدور  املسلمني  غري  شهادات  وهذه 

غرب أفريقيا.

يقول بريالبات:

الزنوج،  إىل  ]اإلسالم[  املحمدية  نقلوا  الذين  هم  الشناقطة  إن 
وهلذا كان هلم نفوذ قوي عىل هذه الشعوب التي تنظر إليهم كأساتذة 

مرشدين يف كل ما يتصل بالدين، وتستشريهم يف غالب شأهنم))(.

))( يف مشاهدات رحلته يف الفرتة من 670)م إىل سنة 690)م انظر بالد شنقيط 
املنارة والرباط، ]ص 60) [.
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ويقول آمادوديا:

وال  اإلمربايل  الغزو  طريق  عن  أفريقيا  غرب  اإلسالم  يدخل  مل 
عن طريق شواطئ النيل، وإنام عن طريق الصحراء التي اعتربت فيام 

بعد »بحًرا ال سبيل لعبوره«))(.

ويقول فرنسيس موريف: هناك جمموعات عىل جانبي النهر ]هنر 
يتكلم  ومعظمهم  العرب[  ]تشبه  سمراء،  برشة  ذات  السنغال[، 
اللغة العربية، ألهنم يتعلموهنا يف مدارسهم، وألن القرآن أيًضا وهو 

رشيعتهم، مكتوب هبذه اللغة«))(.

انترشوا  الذين  األفارقة  الدعاة  سلسلة  فييارد:  جلرب  ويقول 
يدعون إىل اإلسالم، خترجوا من حمارض بالد شنقيط)3(.

واحلق ما شهدت به األعداء.
لقد كان للشناقطة دوٌر كبري يف نرش اإلسالم يف أفريقيا الغربية، 
واألخالق  بالقيم  يلقون  من  فيستقطبون  البالد  جيوبون  كانوا  فقد 
يف  كابدوا  وقد  احلسنة،  واملوعظة  باحلكمة   D اهلل  إىل  وبالدعوة 

ذلك من املشاق القدر الكبري.

))( املصدر السابق، ص 60) .
))( العامل اإلسالمي واالستعامر السيايس واالجتامعي والثقايف ]ص: )37[ ألنور 

اجلندي.
)3( بالد شنقيط املنارة والرباط ]ص: 60)[ خلليل النحوي .
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ولقد كان لدولة املرابطني دوٌر فعال يف انتشار اإلسالم وتوغله 
يف أفريقيا. حتى استغل الشناقطة الظرف االستعامري بذكاء وحنكة 
واستفادوا من وسائل املواصالت احلديثة لنرش اإلسالم عرب أفريقيا، 
فأكدوا  بقلق،  النشاط  هذا  الفرنسية  اإلدارة  رجال  الحظ  ولقد 
أفريقيا يف ظل االستعامر،  أقبلوا عىل غزو  قد  الشناقطة  املشايخ  أن 
وشملت فتوحاهتم هذه السنغال، وغامبيا، وغنيا، وساحل العاج، 

ومايل مستغلني »ظروف األمن التي حققها الفرنسيون))(.   

غرب  دول  يف  واستوطنت  شنقيطية  جمموعات  هاجرت  ولقد 
العربية  دماَءهم  وفقدوا  األفريقي،  املجتمع  يف  وانصهرت  أفريقيا، 
اخلالصة ولكنهم أعطوا مقابل ذلك اإلسالم، وكذلك من اجلانب 
أفريقية سكنت بالد شنقيط  أفريقية ذات أصول  اآلخر، جتد قبائل 
اليوم  حتى  األفريقي  بالدم  العريب  الدم  فامتزج  فيها  واستوطنت 
والقوارب  العبارات  أفريقيا  غرب  إىل  رحلتي  أثناء  شاهدت  فلقد 
تنقل األفارقة عرب هنر السنغال إىل بالد شنقيط كل يوم من الساعة 
طلبة  من  وحشود  وفود  تتوقف  ال  مساًء  الثامنة  إىل  صباًحا  الثامنة 
املناقشات  دارت كثري من  يتوافدون عىل بالد شنقيط، ولقد  العلم 
بيني وبني املشايخ األفارقة الطاعنني يف السن، قالوا لقد تعلمنا يف 

))( دراسات عن اإلسالم يف السنغال .
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أيًضا هناك، وأثناء  بالد شنقيط، واليوم أوالدنا وأحفادنا يتعلمون 
إقامتي يف هذه البالد كنت أرى الوفود من طلبة العلم من الشباب 
الطريق  عناء  ويكابدون  أفريقيا  أدغال  من  يأتون  السن  الصغري 
ومتاعب السفر من أجل التحصيل العلمي للعلوم الرشعية ودراسة 

اللغة العربية ما يدعو للعجب والتأمل))(.

))( لقد ذكرت كثري من املواقف العظيمة هلؤالء الشباب يف باب طلبة العلم يف بالد 
شنقيط، انظر ص: ]64[.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





95 وقفات على بالد �شنقيط

ُحســـن الضيافــة 
عند الشناقطة

من الطبيعي أن سكان الصحراء الذين تقوم حياهتم بدرجة أوىل 
شبه  والسفر  التنقل  عىل  الظروف  ترغمهم  واملتاجرة،  الرعي  عىل 
القوافل  ضمن  أو  َنَعِمِهْم  لضواّل  طلًبا  أو  املراعي  وراء  الدائمني 
املتنقلة بحًثا عن بعض احلاجيات الرضورية، وإن كرم الوفادة يعترب 
أول فضيلة يتمتع هبا سكان الصحراء، وهم يامرسوهنا جتاه الضيف 

غنًيا كان أم فقرًيا.

فيأيت  املخيم  وسط  تنزل  القوافل  من  قافلة  حي  عىل  متر  فعندما 
وترسل  للضيوف،  فرًشا  تستخدم  التي  باحلصائر  فوًرا  السكان 
خمتلف أرس احلي أقداًحا من اللبن والعصيدة إىل خيمة زعيم احلي 
وفادة  عىل  يتعاون  املخيم  فإن  هكذا  الضيوف  عىل  توزيعها  ليتم 
الضيوف الذين تتوىل بعض أرس احلي معاملتهم عندما يكون عددهم 
قلياًل، أما إذا تعلق األمر بضيف واحد فإنه خيتار األرسة التي ينزل 
عندها والتي تتوىل إكرامه، وغالًبا ما ينتقي الضيوف اخليام األحسن 
مظهًرا، وقد تستقبل األرسة أحياًنا كثرية بعض الضيوف أثناء مخسة 

أو ستة أيام متتالية.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





وقفات على بالد �شنقيط 96

ويذكر بعض الرحالة بعض نامذج فريدة من ُحسن ضيافة وكرم 
الشناقطة.

يقول كايي: أثناء رحلتي الطويلة عرب الصحراء، أرسل يل بعض 
الشناقطة نقوًدا مع رجل من الزنوج ومتني يل سفًرا ميموًنا، وزارين 
بعض الشناقطة وقال يل: أنت اآلن مع الشناقطة وجيب أن ال ينقصك 

أي يشء))(. 

إذ  الشناقطة  له  منحها  التي  العناية  مؤكًدا  الرحالة  هذا  ويميض 
بالعناية  الشناقطة  أحاطني  مقامي يف صحراء شنقيط  يقول: طوال 
وكانوا  نفقتي  مقابل  مبلغ  أي  أدفع  فلم  حسنة،  معاملة  وعاملوين 

يسارعون إىل إعطائي كلام أبدي الرغبة يف احلصول عىل يشء.

فيقول:  للشناقطة  آخر  معاملة خميم  كيفية  الرحالة  هذا  ويتناول 
لنا  وقدم  زعيمه  فاستقبلنا  خوف  أي  دون  للشناقطة  خمياًم  دخلنا 
أرسة))( ولبنًا ومتًرا وحلاًم جاًفا، وقال: إنه سريافقني وال يطلب مني 

أّي مقابل)3(.

ويضيف املستكشف فينصان قائاًل:

))( املجتمع البيضاين ]ص: 6)3[ ملحمدو بن حممذن.
))( مجع رسير .

)3( املصدر السابق ]ص: 7)3[ .
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إن الشناقطة كثرًيا ما يقدمون لضيوفهم ما توفر لدهيم من طعام، 
الضيوف  معاملة  ألن  وذلك  الطوى،  عىل  وعائالهتم  هم  ويبيتون 

عندهم حتتل الصدارة مقارنة مع العناية بأرسهم.

وذكر املستكشف هويل: أن الشناقطة يستقبلون ضيوفهم بحفاوة 
تقلها  التي  الدواب  ظهور  عن  األمتعة  إنزال  عىل  ويساعدوهنم 
عن  النظر  بغض  الضيوف  إىل  واألكل  الرشاب  بتقديم  ويرسعون 

انتامءاهتم االجتامعية والقبلية))(.

فإن خمتلف  الشناقطة  أحياء  بأحد  الضيوف  ويقول: عندما حيل 
وذلك  هبا؛  نزلوا  التي  اخليمة  إىل  طعاًما  تبعث  احلي  ذلك  أرس 

للمساعدة يف معاملتهم))(.

القطر الطيب، فهم عندهم كرم  وهذا ما وجدته وملسته يف هذا 
الوفادة، وكثرًيا ما جتد انتشار عادة تقديم الشاي للضيوف يف نطاق 
تقديم  عن  أمهية  يقل  ال  للضيوف  الشاي  تقديم  ألن  معاملتهم، 
املأكوالت  يفضله عىل مجيع  الضيوف  إن بعض  بل  اللبن واللحم، 

واملرشوبات.

))( املصدر السابق ]ص: 8)3[.

))( املصدر السابق ]ص: 8)3[.
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صناعة  وطريقة  الشاي  مادة  ندرة  إىل  التفضيل  هذا  يعود  وقد 
من  والبد  وفرية،  رغوة  ذات  صغرية  كؤوس  يف  وتقديمه  الشاي 

تناول الشاي ثالث كاسات متتالية.
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صــور مــن جهــاد 
الشناقطة

وصل اإلسالم إىل بالد املغرب واألندلس وشامل وغرب أفريقيا 
يف القرن األول للهجرة، عن طريق الغزوات التي قام هبا الفاحتون 
وأيب  الفهري،  نافع  بن  وعقبة  الكندي،  خديج  بن  معاوية  أمثال: 
ثم  الغساين، وموسى بن نصري،  النعامن  بن  دينار، وحسان  املهاجر 
توطدت دعائم اإلسالم يف القرن الثاين من اهلجرة عىل يد عبد اهلل 
ابن احلباب عندما كان والًيا عىل إفريقية حتى ظهر يف العقد الثالث 
دبت  الزمن،  من  حني  وبعد  اإلسالم،  عىل  متزايًدا  إقبااًل  اهلجري 
مائة  من  يقرب  ما  شيًعا  الناس  وافرتق  والترشزم،  الفرقة  عوامل 
والصالح  الدين  أهل  من  ذلك رجل  بعد  أتى  وعرشين سنة حتى 
وهو أبو عبد اهلل بن تيفاوت اجتمع الناس عليه، فوحد القبائل يف 
بالد شنقيط عىل مواصلة اجلهاد ضد الوثنية، حتى نال الشهادة وهو 
املاملك  يف  الوثنيني  الزنوج  ضد  غزواته  إحدى  يف  الوثنيني  يطارد 

املجاورة لبالد شنقيط))(.
بعده حييى  تيفاوت، توىل احلكم  بن  وبعد استشهاد أيب عبد اهلل 
ابن إبراهيم اجلدايل، الذي اصطحب معه من املغرب األقىص عند 

))( انظر: ]ص: 9[.
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الناس دين  ليعلم  أداء فريضة احلج عبد اهلل بن ياسني  رجوعه من 
.D اهلل

ومل يكن عبد اهلل بن ياسني فقيًها ُيفتي الناس، ويفرس القرآن ويروي 
األحاديث فحسب، بل كان رجاًل نافذ البصرية بعيد النظر، ذكًيا خبرًيا 
باملجتمع الذي يعيش فيه، وله قدرة خارقة عىل التأثري يف النفوس، قام 
حييى بن إبراهيم بعمل رباط لعبد اهلل بن ياسني يف جزيرة قرب هنر 
السنغال، وقيل: عىل شاطئ املحيط األطليس، ليتيح له لوًنا من احلامية 
من املشاغبني، وحتى يتمكن من تعليم الناس دين اهلل D فتدفقت 
عليه أعداد كثرية، حتى أصبح هذا الرباط بمثابة شعلة ترسب نورها 
ا للدعوة اإلسالمية  يف ظلمة الصحراء، وأصبح للمرابطني مركًزا قويًّ
هابه األعداء، فلام بلغ عدد املرابطني ألف رجل من أرشاف امللثمني. 
اجلهاد يف  إىل  ياسني خطيًبا فوعظهم ودعاهم  بن  اهلل  فيهم عبد  قام 
بإذن اهلل وعونه حتويلهم من رعاة لإلبل  D، واستطاع  سبيل اهلل 

والبقر والغنم، إىل طبقة من املجاهدين يف سبيل اهلل.
وعندمــا تأكد عبد اهلل بن ياسني من وحــدة اجلامعة قال هلم:  

﴿ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ      پ    پ    پڀ    
ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ                 ٺ ﴾]التوبة: )4[.

وبدأ جهاد عبد اهلل بن ياسني ورفاقه بقبيلة جدالة فقاتلهم قتااًل 
إسالًما جديًدا،  باقيهم  منهم ستة آالف رجل وأسلم  قتل  شديًدا، 
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إىل  سار  ثم  هجرية))(  وثالثني  وأربعة  أربعامئة  سنة  ذلك  وكان 
الكتاب  عىل  وبايعته  لطاعته  أذعنت  حتى  عليها  وأطبق  ملتونة))( 
والسنة، ثم سار بعد ذلك لقتال مسوفة)3( فحذوا يف الطاعة والبيعة 
األموال  هذه  غزواته  من  ياسني  بن  اهلل  عبد  وجنى  ملتونة)4(  حذو 
الصحراء،  جنبات  يف  واشتهر  بأسه،  واشتد  والسالح،  واخليل 
قام  ثم  قلوهبم،  وتأليف  جمتمعه،  بتنظيم  ياسني  بن  اهلل  عبد  قام  ثم 
تسيطر  كانت  والتي  الوثنية  غنة  مملكة  وهي  األكرب  العدو  بجهاد 
الطرق  أهم  تتحكم يف  التي  االسرتاتيجية  أوداغست)5(  مدينة  عىل 
بينهم  ودارت  عسكرية  بحملة  الشناقطة  املرابطون  فقام  التجارية، 
معركة حامية الوطيس وهي من أهم وأصعب املعارك التي خاضها 

املرابطون وحققوا من خالهلا نرًصا عظيام)6(.

ا أثر يف أنحاء  وبعد هذا النرص كان للشناقطة املرابطني صدى قويًّ
املغرب، عىل إْثر ذلك تدفق املرابطون من الصحراء يف العرشين من 

))( انظر البكري ]ص: 67)[.
))( ملتونة: قبيلة من القبائل.

)3(  قبيلة من القبائل.
)4( انظر ابن خلدون ]ص: 6))[.
)5( أوداغست: رشق بالد شنقيط.

)6( املغرب يف ذكر أفريقيا واملغرب ]ص: 68)[.
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إىل  واجتهوا  ضخمة  أعداد  يف  وأربعني  وسبعة  أربعامئة  سنة  صفر 
درعة واشتبك اجليشان يف معركة هزم فيها العدو هزيمة شنيعة.

عاد عبد اهلل بن ياسني إىل الصحراء بعد هذا النرص املؤزر، كانت 
اخلطوة التالية هي غزو بالد السوس))(.

راكب  ألف  مخسني  بنحو  السوس  بالد  نحو  الشناقطة  توجه 
منهم  وقتلوا  عليها  وسيطروا  السوس  مدن  اجتاحوا  وراجل))( 
هذه  وكانت  قوًيا  إسالًما  يسلموا  أن  عىل  ومحلوهم  كبرية،  أعداًدا 
بقايا  عىل  والقضاء  الشيعة  عىل  القضاء  أسباب  أعظم  من  املعركة 
ورضبوا  أغامت  مدينة  إىل  املرابطون  سار  النرص  هذا  وبعد  اليهود، 
حوهلا حصاًرا شديًدا، وسيطروا عليها وطهروها من براثن الرشك 

واالنحالل.
بدأ  الشناقطة،  املرابطني  إمارة  تشفني  بن  يوسف  توىل  أن  بعد 
استعداداته العسكرية جلهاد بالد املغرب، فاجته بجيشه إىل فتح مدينة 
فاس، ودارت بينهم معارك عظيمة حتى خضعت له، ونزل بجيشه 
ملدة  شديًدا  قتااًل  وقاتلهم  جندي  ألف  مائة  بنحو  املحيطة  بالبالد 
سبعة أيام، حتى دخلت هذه البالد عنوة بالسيف دون قيد أو رشط 

وتابع يوسف بن تشفني فتوحاته حتى وصل إىل مدينة تلمسان.

))( احللل الوشية ]ص: ))[.
))( ابن األثري ]8/ 9)3[.
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إذا  بالعفو  تلمسان  أمري  إىل  كتاًبا  تشفني  بن  يوسف  فأرسل 
تلمسان لألمر  أمري  فاستجاب  قتال،  املرابطني دون  دخل يف طاعة 
وخرج الستقبال جيش املرابطني، ومل يكتف الشناقطة هبذا النرص، 
بل توجهوا إىل مدينة طنجة بجيش كبري يتألف من اثنى عرش ألف 
وهزم  املغرب  قبائل  سائر  من  ألًفا  وعرشين  املرابطني  من  فارس 
الشناقطة جيش طنجة، واستولوا عليها، ثم توجهوا إىل مدينة سبتة 
فحارصوها بًرا وبحًرا ودارت معركة شديدة، انترص فيها املرابطون 
الشناقطة، وقصدوا بعد ذلك األندلس. هكذا قامت الدولة املرابطية 
الكربى، وأقامتها عبقرية رجال عظام أنجبتهم الصحراء الشنقيطية 
مثل: حييى بن إبراهيم اجلدايل، وعبد اهلل بن ياسني، وحييى بن عمر، 
ملك  إىل  حّولوها  الذين  تشفني  بن  ويوسف  عمر،  بن  بكر  وأيب 
ضخم يف بالد املغرب واألندلس))( حتى كانت دولة املرابطني من 

أعظم أسباب عدم سقوط األندلس أربعة قرون.
وظل جهاد الشناقطة، حتى أصبح هلم دولة عظيمة كانت هتدف 
كلمته  وإعالء  اإلسالم  دين  ونرصة  الصحيحة،  العقيدة  نرش  إىل 
املرتامية  الدولة  أرجاء  عدهلا  عم  حتى  اإلسالمية  الرشيعة  وتطبيق 
األطراف. حتى جاء املحتل الغريب بعد سقوط األندلس، والقضاء 
عىل التواجد اإلسالمي العريب يف األندلس، فدارت نزاعات ومعارك 
))( دعوة املرابطني يف صحراء شنقيط ملحمد حممود ولد حممد األمني ]ص: 9))[.
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عديدة بني املحتل الغريب والشناقطة، وقاوم وجاهد الشناقطة املحتل 
بالسالح، وقاومه أيًضا وجاهده بالثقافة اإلسالمية العربية، وقاوم 

وجاهد املحتل أيًضا سياسًيا حتى رحل عن بالد وديار اإلسالم.
وإليك أخي الكريم صور جهاد املحتل الغريب بالسالح والثقافة 
السالح مات عدد كبري  الغزاة، وهبذا  والسياسة ووقوفهم يف وجه 
البالد  املواطنون يف مجيع  مواشيهم، وهب  الفرنسيني وهلكت  من 
البنادق  تكن  ومل  االستعامر،  ملواجهة  وغرًبا  رشًقا  وجنوًبا  شاماًل 
املدفعية  ملواجهة  مؤهلة  املحليون  الصناع  يركبها  التي  البسيطة 
الفرنسية والعتاد احلريب املتطور، ومع ذلك، فقد استخدم املجاهدون 
أسلحتهم البسيطة وسطروا هبا أروع املالحم ضد الغازي الفرنيس، 
الشناقطة  املجاهدون  وباع  كثرية،  هبزائم  الفرنسية  القوات  ومنيت 

أنفسهم هلل D غري هيابني وال متقاعسني. 
يقول اجلنرال غورو: ليس باستطاعة من مل ير الشناقطة أن يدرك 
مدى بسالتهم .. إهنم ال يلبسون إال ثوًبا فضفاًضا خفيًفا حيرسونه 
عن سيقاهنم يف حالة احلرب، وال يملكون من السالح إال بنادقهم 
العتيقة ورصاصها واخلناجر .. تراهم بشعورهم الطويلة وعيوهنم 
الرباقة يقفزون من صخرة إىل صخرة، خيتفون خلف أبسط حاجز، 

يطلقون الرصاص، يغريون مواقعهم، متاًما كام تفعل الوحوش))(.

))( بالد شنقيط املنارة والرباط ]ص 37)، 38)[ خلليل النحوي.
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مقاومة وجهاد احملتل الفرنسي ثقافًيا:

ثقايف عىل بالد شنقيط،  الفرنيس بفرض حصار  املحتل  قام  لقد 
مع  حادة  مواجهة  يف  ووضعها  الفرنسية  املدارس  بزرع  وذلك 
نحو  عىل  إدارهتا  ونظمت  البالد  خريطة  صممت  وقد  املحرضة.. 
شنقيط  بالد  عزل  من  الثقايف  احلصار  إليه  يرمي  ما  حتقيق  يكفل 
شنقيط  بالد  أطراف  شذبت  فقد  اإلسالمي،  العريب  حميطها  عن 
مسالك  وحولت  األوىل،  خريطته  يف  الفرنيس  املحتل  تصورها  كام 
منطقة  يف  شنقيط  بالد  وحرشت  اجلنوب،  إىل  الشامل  من  التجارة 
السنغال  دولة  مدن  من  مدينة  واختذت  الفرنسية،  الغربية  أفريقيا 

عاصمة هلذه البالد.
يف  بموريتانيا«  »زجت  االستعامرية  السلطة  إن  لكرتوا:  يقول 
اآلن  )وهي  لويس  سان  مدينة  واختذت  الفرنسية  الغربية  أفريقيا 
هذا  عىل  فرضت  وبذلك  حلكومتها،  مقًرا  السنغالية(  اندار  مدينة 

الشعب االنبتات من جذوره«))(.
وقد امتد احلصار إىل مراقبة املشايخ والدعاة واحلجاج يف ِحلهم 
وترحاهلم، ومنع تداول الصحف العربية الصادرة يف بالد ال ختضع 
الغربية  أفريقيا  منطقة  يف  عاًما  احلظر  هذا  وكان  الفرنسية،  للرقابة 

الفرنسية آنذاك،

))( املصدر السابق ]ص: 339[. 
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وبدأ املحتل يفرض لغته وثقافته يف بالد شنقيط بإنشاء املدارس 
عىل  فامرس  نفًعا،  جتد  فلم  التنصري،  محالت  وانتشار  الفرنسية 
املحتل  فأدرك  نفًعا  جتد  مل  كذلك  الغليظة،  العصا  لغة  الشناقطة 
يصبح  مل  الشنقيطي  املجتمع  أن  واكتشف  حساباته،  خطأ  الفرنيس 
ثمرة يانعة ملن أراد اقتطافها، بعد أن رأى من املجتمع الشنقيطي مقابلة 
املخططات الفرنسية التنصريية، بالتحفظ والتحدي والصرب واجللد 
واملحافظة عىل تعاليم وشعائر اإلسالم، والعمل الدؤوب عىل نرش 
اإلسالم، حتى مل تقف مواجهة اإلسالم للنرصانية عند هذا احلد، بل 
إن الشناقطة مضوا بعد ذلك فاستغلوا بذكاء وجرأة وإقدام »وحدة 
األرايض الفرنسية« وظروف »األمن التي سادت مع هيمنة االستعامر 
ووسائل املواصالت الرسيعة »وعلامنية« الدولة الفرنسية لفتح أفريقيا 
بالقدوة  القارة يدعون إىل اإلسالم  دينًيا وثقافًيا، فانطلقوا يف أرجاء 
احلسنة والكلمة الطيبة، وباحلكمة واملوعظة احلسنة، فسجلوا يف ذلك 

نجاًحا باهًرا، ضيقوا به اخلناق عىل املستعمر))(.
العام  احلاكم  الحظ  وأربعني  وأربعة  وتسعامئة  ألف  سنة  ففي 
تطور  قد  املنطقة  يف  املسلمني  عدد  أن  بقلق  كورناي  أفريقيا  لغرب 
ألف  سنة  نسمة   3.875.000 من  ارتفع  حيث  مذهلة،  برسعة 
وتسعامئة وأربعة وعرشين إىل 000.)4).6 سنة ألف وتسعامئة 

))( الوثائق الوطنية بنواكشط - 8/ )4.
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وست وثالثني، وحتدث عن اهنيار سمعة فرنسا وهيبتها، وقال: إن 
املستقبل ينذر ]يبرش[ بانتشار اإلسالم يف عموم املنطقة))(.

الدينية،  الشنقيطي  املجتمع  بحصانة  الفرنيس  املحتل  انبهر  لقد 
وحضارته العلمية وصالبته الثقافية.

وزير  إىل  تقرير  يف  أفريقيا،  لغرب  العام  الفرنيس  احلاكم  كتب 
شعًبا  »وجدنا  للشناقطة:  الثقافية  اخلصوصية  يربز  املستعمرات، 
له ماض من األجماد والفتوح، مل يغب عن ذاكرته بعد ومؤسسات 
اجتامعية ال نستطيع أن نتجاهلها، إن عالقات تضامن وثيق تسود 
بالشعوب  نقارهنم  أن  اخلطأ  ومن  ومتزقهم،  بداوهتم  رغم  بينهم 

السوداء ذات التقاليد األضعف، والشعور الوطني اخلافت.
ومن العجيب أننا وجدنا لدى الشناقطة ثقافة رفيعة أكثر تطوًرا 

من الثقافة التي الحظناها لدى مثقفي أفريقيا الشاملية.
املغرب  مناطق  إىل  االنجليزية  يمتد من غامبيا  بعضهم  نفوذ  إن 
املغلوبون  إليه  يلجأ  يستباح،  ال  آمن  حرم  أحياءهم  وإن  األقىص، 
فيأمنون، فكان البد من اختاذ احليطة واحلذر إزاء شعب هذا شأنه، 
وتطويع  والثقافية،  الدينية  قالعه  الكتساح  الكافية  العدة  وإعداد 

مؤسساته االجتامعية العريقة))(.

))( بالد شنقيط املنارة والرباط ]ص: )34[ اخلليل النحوي. 
))( الوثائق الوطنية بنواكشط - امللف )8/ )4(. 
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الثقايف  ]االستخراب[  االستعامر  مقاومة  إن  دشايس:  وقال 
باإلسالم  متسًكا  الشناقطة  ازداد  فقد  عارم،  ديني  بحامس  اقرتنت 

وتطبيًقا لشعائره خالل فرتة االستعامر))(.

انبهر رجال املحتل الفرنيس بأصالة الشناقطة وصالبتهم  هكذا 
ومل  هذا،  انطباعهم  خيفوا  ومل  والثقافية،  الروحية  وحصانتهم 
يستطيعوا التنكر كلًيا للحقائق التي اكتشفوها، فقابلوها »بالتفهم« 

واعرتف بعضهم أمام بعض بقوة خصمهم الدينية والثقافية.
التعليم االبتدائي الفرنيس يف تقرير  يقول شانيو رئيس مصلحة 
له سنة ألف وتسعامئة وأربعة وثالثني: »إن الشناقطة املسلمني منذ 
قرون كان هلم وما زال علامء وفقهاء وأدباء معروفون يف مجيع البالد 
الناطقة بالعربية، ونتفهم كوهنم، لغريهتم عىل ماضيهم، ال ينظرون 

إىل حضارتنا بحامس«...
»إن الثقة معدومة بيننا اآلن«))(.

ويقول احلاكم الفرنيس ملوريتانيا »لغريه«.
»لقد عاجلنا مشكلة التعليم فور دخولنا موريتانيا، ولكنها مشكلة 
حادة، لقد وجدنا أنفسنا يف مستعمرات أخرى يف ساحة فارغة، أمام 
شعوب متلهفة إىل حماكاتنا، أما يف موريتانيا فإن املقاومة اإلسالمية 

))( بالد شنقيط املنارة والرباط ]ص/ 340[ خليل النحوي. 
))( الوثائق الوطنية نواكشط ملف ]44/ )4[. 
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وإن  صلبة،  مقاومة  بدت  الفرنيس  التعليم  طريق  عن  نفوذنا  لنمو 
الشناقطة الذين أسلموا منذ قرون، وكان هلم - وما زال - فقهاؤهم 
وعلامؤهم ال يمكن أن يروا حضارتنا بعني اإلعجاب التي ينظر هبا 
السود، ثم إن موريتانيا من البالد التي متثل الثقافة فيها قمة املجد، 
كمكتبة  حية،  شواهد  متثل  ومكتبات  كثرية  مدارس  توجد  وهبا 
شنقيط ... وهكذا انتصب يف مواجهتنا عدو قديم وقوي هو: تعليم 
سياسة  انتهاج  تعني  القوي  املنافس  هذا  عىل  وللتغلب  املحارض، 

حكيمة وتطلب األمر جهًدا كبرًيا.
وقال احلاكم الفرنيس: إن املحارض منترشة يف موريتانيا، وتكاد 
املحاربة،  القبائل  أحياء  بدوي حتى يف  تكون موجودة يف كل حي 

وتتعدد املحارض يف احلي الواحد))(.
يوجد  ال  أنه  الحظت  »لقد  بريي:  الفرنيس  اإلداري  ويقول 
والتاريخ  والعقيدة  العلم  يف  الشناقطة  مبلغ  يبلغ  بدوي  جمتمع  أي 
واألدب والفقه وعلوم العربية ... إهنم يتحدثون العربية الفصحى 
بطالقة ويرس أحسن مما يتحدث هبا سكان تونس والقاهرة، وال يندر 

أن جتد فيهم راعي إبل من أبسط الرعاة يرتنم بالشعر اجلاهيل))(.
هكذا وجد املحتل الفرنيس مقاومة ثقافية شديدة من الشناقطة، 
غادروا  عندما  الرصاع  من  قرن  نصف  نتيجة  أحدهم  خلص  حتى 

))(  املصدر السابق ]44/ )4[.
))( الوثائق السنغالية ]دكار امللف 78، 9[. 
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البالد قائاًل: »إن التعليم التقليدي ]املحرضة[ راسخ اجلذور، وأنه 
يلق  مل  الفرنسية  املدرسة  يف  دجمه  إجراءات  وأن  السكان،  كل  ينال 

رضا السكان))(.
مقاومة احملتل الفرنسي سياسًيا:

والتي  املقاومة،  روافد  من  رافًدا  السياسية  املقاومة  كانت  لقد 
كانت سبًبا يف عدم مسخ الشخصية الشنقيطية، وطمس معامل دينها 

وثقافتها.
قال خليل النحوي:

أن  أهدافها،  بلوغ  يف  الفرنسية  املدرسة  إخفاق  دالئل  من  كان 
خترج منها جيل يتحدث لغة املستعمر، لكنه يفكر باللغة العربية كام 

يتحدث هبا أيًضا، ويسعى لصالح شعبه ووطنه.
منذ  جاءت،  التي  السياسية  املقاومة  وغذى  اجليل  هذا  قاد  لقد 
واألحزاب  الشبيبة  حركات  خالل  من  العرشين  القرن  أربعينيات 

واهليئات السياسية))(.

وقال حممد يوسف مقلد: »اليشء الرائع يف حياة املوريتانيني أن 
التأثري الفرنيس ظل تأثرًيا حمدوًدا مل يستطع رغم كل املحاوالت أن 

))( الوثائق الوطنية نواكشط ملف ]3/ 9[. 
))( بالد شنقيط املنارة والرباط ]ص: 367[.
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مناعة  عن  بذلك  فربهنوا  اإلسالمية،  العربية  الروح  فيهم  يضعف 
قوية يستحقون من أجلها أعظم اإلعجاب واالحرتام))(. 

ويقول لكرنوا: »لقد استطاعت املحارض بوجه عام أن تصمد يف 
الثقايف األجنبي وتؤدي مهمتها يف صيانة مرياث ثقايف  الغزو  وجه 

هو هلا مدعاة فخر واعتزاز))(.
هكذا شكلت املحرضة يف عهد االستعامر الفرنيس قلعة حصينة 
للعمود واملناعة الثقافية، وما كان للتأثري الفرنيس يف بالد شنقيط أن 

يظل حمدوًدا لوال اهلل D ثم جهاد املحرضة. 
أن  نفرتض  جتعلنا  الشناقطة  نجاح  رسعة  إن  موليني:  يقول 
أن  قبل  الصالح،  الرجاء  رأس  يف  املسيحيني  ]املنرصين[  املبرشين 
يتمكنوا من دخول املناطق الوسطى من القارة اإلفريقية، سيالقون 

هنالك مسلمني)3(.
ويؤكد كايب من جانبه وهو أيًضا من الرحالة عىل الدور الذي لعبه 
الشناقطة يف نرش الدين اإلسالمي يف املناطق اإلفريقية املجاورة حني 

يقول: إن الكثري من الزنوج يأتون إىل الشناقطة لتعلم القرآن)4(.
))( شعراء موريتانيا القدماء واملحدثون ]ص: 95[، حممد يوسف مقلد.

))( هو أحد الرحالة الذين تفطنوا عن الفرنسيني إىل الدور الذي لعبه الشناقطة يف 
نرش الدين اإلسالمي عرب أصقاع القارة اإلفريقية.

)3( املجتمع البيضاين ]ص: 300[ ملحمدو بن حممذن.
)4( املصدر السابق ]ص: 300[.
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كل  تقريًبا  اعتنقها  التي  املحمدية  الديانة  إن  موليني:  ويقول 
الشعوب اإلفريقية التي زرهتا قد أنارت عقوهلم وصقلت أخالقهم 
وطباعهم وحطمت يف صفوفهم تلك املامرسات اهلمجية التي حيتفظ 
دعوة  عىل  دأبوا  الشناقطة  حتى  الوحشية))(  حالة  يف  اإلنسان  هبا 

املستكشفني والغزاة الفرنسيني إىل اعتناق اإلسالم والتمسك به.
شنقيط  صحراء  أجوب  وأنا  طريقي  يف  توقفت  صويل:  يقول 
ودعوين  بالرتحاب  املخيم  هذا  أهل  فاستقبلني  بمخيم  ومررت 
إىل اعتناق اإلسالم، وكان األطفال يشاركون بطريقتهم يف ممارسة 
ألدائها  اجلميع  وذهب  الصالة،  وقت  حان  فعندما  الدعوة،  تلك 
صاح األوالد ملحني عيلَّ أن أصيل، وكانت نظرات بعضهم مألى 

بالتهديد إرصاًرا عىل أداء تلك الشعرية))(.
ويقول كايي: عندما علم الشناقطة بنبأ اعتناقي لإلسالم ارتاحوا 

كثرًيا وشجعوين عىل التمسك هبذا القرار)3(. 
وهذه املواقف وغريها ليست غريبة أو وليدة أو مستحدثة عىل 
الشعب الشنقيطي، بل هي عادة وسجية عرف هبا هذا القطر قدياًم 
وحديًثا، وهذه شهادة بعض الغربيني التي تدل وتربهن عىل تعظيم 

الرشيعة عند الشناقطة.

))( املصدر السابق ]ص: )30[.

))( املصدر السابق ]ص: )30[.

)3( املصدر السابق ]ص: )30[.
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يقول الرحالة موليني وهو يصف كيفية أداء الشناقطة للصالة: 
يف مجيع اجلهات ترى رجال دين يسجدون ضارعني إىل اهلل، يقلدهم 
نحو  سجًدا  خارين  واألطفال،  والنساء  والشيوخ  الرجال  ذلك  يف 

الشمس ]يقصد القبلة[ موجهني دعواهتم ]للسامء[ للخالق))(.
ويقول كاّيي: إن تأدية الشناقطة للصلوات اخلمس ومواظبتهم 
عظياًم  دوًرا  ويلعب  عظيمة،  مكانة  له  املسجد  وأن  يومًيا  عليها 
قضاياهم  فيه  يتناولون  فهم  الديني،  دوره  عن  فضاًل  حياهتم  يف 

املجتمعية والسياسية))(.
االحتالل  إبان  الفرنيس  املحتل  مع  الشناقطة  تعامل  ورغم 
الدين  ثوابت  عىل  وحافظوا  احتفظوا  الشناقطة  أن  إال  الفرنيس، 
وحلوم  اخلمر  حتريم  جمال  يف  خاصة  والنهي  األمر  يف  اإلسالمي 
اخلنزير. ذلك ما يعرتف به الرحالة موليني رصاحة حيث يقيض فرتة 

من الزمن يف إحدى املحطات التجارية عىل هنر السنغال.
الشناقطة عىل متن سفينة كبرية وهم يف  التجار  بينام كان  يقول: 
نقاشات حادة مع أحد التجار، إذ فاجأهم الفرنسيون وهم حيملون 
وعىل  املحطة،  قرب  للتو  اصطادوه  كبرًيا  برًيا  خنزيًرا  السفينة  إىل 
تلك  ملغادرة  الزوارق  استخدام  إىل  أفواًجا  الشناقطة  سارع  الفور 

))( املجتمع البيضاين ]ص: )30[ ملحمدو بن حممذن.
))( املصدر السابق ]ص: )30[.
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السفينة واالبتعاد عنها ألهنا بالنسبة هلم مل تعد صاحلة للمقام طاملا 
أن ذلك احليوان النجس عىل متنها.

أن  درجة  إىل  شديًدا  كان  الشناقطة  هلع  أن  موليني  ويضيف 
العديد منهم ارمتوا يف مياه النهر مفضلني تبلل ثياهبم عىل أن يتلطخوا 
فريسته،  من  قذارة  أكثر  يعترب  الذي  بالصياد  أو  باخلنزير  باالتصال 

طبًعا ملرجعيتهم الثقافية ]يقصد الرشيعة[))(.

هكذا الشناقطة إىل يومنا هذا يعظمون الرشيعة ويعظمون مقاصد 
الرشيعة ويبغضون املعايص واملنكرات.

          

))( املجتمع البيضاين ]ص: 305[.
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التواضع وقبول النصيحة 
عند الشناقطة

عالمات  من  عالمة  اآلخر  من  النصيحة  وقبول  التواضع  فإن 
ُحسن اخللق، وحسن اخللق عالمة عىل تقوى اهلل D، ولقد حدد 
رسول اهلل H الغاية من بعثته ورسالته بقوله: »إمنا ُبعثت 
كنت  شنقيط  بالد  إىل  رحلتي  أثناء  ويف  األخالق«،  مكارم  ألمتم 
بالدين  متعلق  يشء  كل  عىل  التعرف  عىل  شديًدا  حرًصا  حريًصا 
يف  أمانة  هناك  يكون  حتى  والعادات،  والعلم  والدعوة  واألخالق 

النقل.
الشناقطة  املشايخ  بعض  مع  املواقف  بعض  معي  حدث  ولقد 
تطبيقهم  وحسن  نيتهم،  وصدق  خلقهم  سمّو  يل  أظهرت  والتي 

للدين، وتقبل النصيحة من اآلخر حتى ولو كان مفضواًل.
املغرب، وكان يرشح  املفتي له حمارضة أسبوعية بعد  نائب  كان 
حترض  أال  وقال:  اإلخوة  بعض  عيلَّ  فأشار  األحكام،  عمدة  كتاب 
عادة  من  وكان  معه،  وذهبت  بأس.  ال  له:  فقلت  املحارضة،  هذه 
لطلبته  يسمح  أنه  لقاء،  أول  بعد  به  عالقتي  توّطدت  الذي  الشيخ 
بمناقشته أثناء إلقاء املحارضة إذا كان األمر يتعلق بأمر خمتلف فيه 
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بني أهل العلم، فاستوقفته يف مسألة أثناء إلقاء املحارضة، فرّد قائاًل: 
الناس  ألقرب  جلست  بل  العلامء،  أقوال  ألقرر  هنا  أجلس  مل  »أنا 
نة«، ومىض يف حمارضته، ثم نظر إىل ثيايب وهيئتي فعرف أين  إىل السٌّ
أجنبي عن هذا البلد، فنظر إيلَّ ُمبتساًم وقال: ساحمني يا شيخ، أنا مل 
مناسب، وهذا كان يف مجع غفري من  ا غري  ردًّ أرد عليك  أن  أقصد 
وأحسن  يب،  ورّحب  عيّل  وتعرف  املحارضة  بعد  التقينا  ثم  طلبته، 
ضيافتي واعتذر مرة أخرى. والشاهد أنه مع مكانته العلمية املرموقة 

كان متواضًعا وهذه عالمة من عالمات ُحسن اخللق.
ويف حمارضة أخرى من حمارضاته رأيته كغريه من علامء هذا البلد، 
عندهم علم غزير وحفظ عجيب، ال ينظرون إىل كتاب وال مذكرة، 
يندفع  فكان  الرأس،  يف  حفظ  ما  إال  علاًم  العلم  يعتربون  ال  فهم 
ويرس،  بسهولة  شفتيه  بني  من  وتنساب  الكلامت  وخترج  كالسهم، 
املحارضة  وأثناء  عجيب،  أمر  يف  واألحاديث  لآليات  واستحضار 
خانته ذاكرته يف تصحيح بعض األحاديث، وهي طبيعة البرش دائاًم، 

قد يعرتهيم بعض اخلطأ والنسيان.
فرد أحد الطلبة وصحح ختريج احلديث وأيده يف هذا التصحيح 
الطالبني،  يقصد  الشيخان«،  »اتفق  قائاًل:  الشيخ  فرد  آخر.  طالٌب 

وسكت اجلاهل. وأشار إىل نفسه ونسب اجلهل إىل نفسه.
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وهذا موقٌف آخر: كنت أحياًنا إن مل يكن عندي ارتباط بخطبة 
املرابط  ولد  أمحد  الشيخ  للدولة  العام  املفتي  مع  ُأصيّل  اجلمعة 
عىل  حمافظ  املعتقد،  صحيح  العلم،  غزير  رجل  وهو  الشنقيطي، 

نة داٍع إليها. السُّ
كنت ألتقي به بعد اخلطبة يف مكتبه دائاًم، وقد سهل يل ذلك األمر 
بعض طلبة العلم املغاربة املرافقني له، وبعض حراسه الذين ربطتني 

هبم عالقة وصداقة قوية.
فكنت أنتهز الفرصة بني احلني واآلخر ألستشريه يف بعض األمور 
الدعوية يف مرص. وأحياًنا كنت أذكر له بعض املالحظات التي تربط 
بني العلم الغزير عند الشناقطة وبني الدعوة يف الشارع الشنقيطي، 
فيكون جوابه بكل تواضع: صحيح، صدقت. ثم ما يلبث أن ينبه 
إىل بعض هذه املالحظات يف خطبته، والتي ربام قد يصل احلضور 
فيها إىل ما يقرب من ثالثة أو مخسة آالف من املصلني، وهذا موقٌف 

آخر يرضب أروع األمثلة يف التواضع وقبول النصيحة من اآلخر.

الشيخ العالمة سيدي حييى، وهو عامل جليل وشيخ عاّمة، ال متر 
يف شارع وال حارة وال سوق إال وتسمع صوته يف األرشطة، وال متر 
عىل حملة إال وسمعته ُيلقى حمارضة يف الراديو ولكن كثرًيا من كلامته 
ليست بالعربية، ولكنها باللهجة املحلية، فلفت انتباهي هذا األمر، 
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فسألت عن هذا الشيخ من هو؟ فقالوا: هذا سيدي حييى وهو مثل 
كشك عندكم يف مرص، وله درس كل أسبوع يف والية كذا، ولكنه 
املرصية،  العامية  اللهجة  مثل  حملية  هلجة  وهي  )باحلسانية(  يتكلم 

ولكنها أقرب هلجات بالد املغرب إىل العربية.

فقلت لبعض اإلخوة: هل لك أن تصطحبني إىل الشيخ سيدي 
حييى، فقال: نعم، فاصطحبني إليه، فعّرفته بنفيس وقلت له: أنا أريد 
أن أحرض لفضيلتكم بعض املحارضات، ففي أي املساجد ويف أي 
فاصطحبني  املحارضات،  موعد  يل  فذكر  حمارضاتك؟  األوقات 
بعض طلبة العلم من تونس إىل حمارضته بوالية من الواليات، وكان 
الدرس بعد العشاء، وكنا يف هذا الوقت بعد العرص، فقلت لألخ: 
العشاء، فرد عيلَّ قائاًل: ربام  نحن اآلن بعد العرص واملحارضة بعد 
ال جتد مكاًنا جتلس فيه خارج املسجد، فقلت له: ال بأس. وذهبنا، 
فإذا  املسجد،  باب  إىل  وصلت  حتى  الصفوف  بني  أسري  وتسللت 
برجلني يقفان عىل باب املسجد ويقوالن: املسجد مزدحم، ويمنعان 
الناس من الدخول فقلت هلام: إنني مرصي حتى مالبيس ختتلف عن 
ثيابكم، وأنا عىل موعد مع الشيخ، وهو الذي دعاين، فتبسام وسمحا 
يل بالدخول، واقتادين أحدمها بالقرب من مكان الشيخ، ثم صلينا 
املغرب وجلست يف مكاين أنتظر حتى يأيت الشيخ بعد أذان العشاء، 
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يتىل، وتكبرًيا وحتميًدا وتسبيًحا، وحرض  قرآًنا  وكنت ال أسمع إال 
وهو  وقال:  عليه  وأثنى  اهلل  محد  ثم  جلس،  ثم  عيّل  وسلم  الشيخ 
الشاهد: نلقي الدرس اليوم باللغة العربية وقليل من احلسانية نظًرا 
لوجود بعض الضيوف الذين ال يفهمون احلسانية، فألقى حمارضته، 
فغرّي  املحارضة  بحضوري  حرج  يف  له  تسببت  أنني  عىل  وشكرته 
من  وخرجت  بسببي،  الفصحى  العربية  اللغة  إىل  اإللقاء  طريقة 
والنساء  الرجال  من  آالف  ثالثة  من  يقرب  ما  فوجدت  املسجد 

.D حيرضون املحارضة؛ ملا عندهم من تعظيم عجيب لدين اهلل
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اإلنصاف والعدل 
عند الشناقطة

يشء،  لكل  نظام  »العدل   :V تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت وإن مل يكن لصاحبها يف الدين من 
أخالق، ومتى مل تقم بالعدل مل تقم وإن كان لصاحبها من اإليامن ما 
جيزه به يف اآلخرة«))(، وصدق رمحة اهلل عليه، فالعدل قد أمر اهلل به 
تطبيق  إىل  الدعوية يف حاجة ماسة  يف كل يشء، ونحن يف مسريتنا 
العدل واإلنصاف بني االجتاهات الدعوية العاملة عىل الساحة سواء 

أكانوا أفراًدا أم مجاعات أم كيانات دعوية صغرية أم كبرية.

إلخواين  السؤال  كثري  شنقيط  بالد  يف  إقامتي  أثناء  كنت  ولقد 
الدعاة سواء أكانوا من أهل شنقيط أم من املشايخ األفارقة عن كيفية 
التعامل مع الفصائل الدعوية العاملة بالكتاب والسنة املوجودة عىل 
انحراف  عندها  وليس  والسنة  بالكتاب  عاملة  أهنا  املهم  الساحة، 
التبعي  التجاذب  من  شديدة  معاناة  نعاين  احلقيقة  يف  ألننا  عقدي؛ 

ومن اجلهوية الضيقة التي ترض باإلسالم.

))( االستقامة ))/47)( لشيخ اإلسالم ابن تيمية.
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ما  ووفق  والعدل،  اإلنصاف  غاية  يف  احلقيقة  يف  جواهبم  فكان 
ندين به هلل D، وهو أن يكون اإلنسان عىل مسافة واحدة من كل 
األمة  سلف  بفهم  والسنة  الكتاب  تتخذ  التي  الدعوية  االجتاهات 
الدعاة،  عند  حارضة  الندية  تكون  أن  ينبغي  ال  وأنه  هلا،  مرجعية 
واجلهوية واحلزبية الضيقة املنغلقة ليست جيدة، وهي مرضة للدعوة 
ويرمحه  للمخالف  حتى  صدره  اإلنسان  يتسع  بل  ختدمها،  وال 
ال  الذي  املستقيم  الطريق  إىل  بيده  ويأخذ  عليه،  ويشفق  ويناصحه 
اعوجاج فيه، وإن كل من ينضم لركب الدعوة، ويسري يف ركاهبا هو 

.D كسب لإلسالم ومتكني لدين اهلل
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املرأة الشنقيطية

ال شك أن املرأة ُتشكل نصف املجتمع، وتلُد النصف اآلخر، فهي 
إىل ذلك حيث  H وأشار  املجتمع كله. ولقد أخرب  بذلك 
قال: »النساء شقائق الرجال« واملرأة مطالبة بام ُيطالب به الرجل يف 
الغالب من التكاليف الرشعية، واملرأة هلا دوٌر عظيم جتاه دينها من 
تعلم العلم الرشعي والفقه يف الدين، والدعوة إىل اهلل تعاىل، واألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، ودعوة غريها من النساء الشاردات إىل 

الرجوع إىل دين اهلل D. وإىل طاعة اهلل تعاىل.
بحجاب  حمّجبة  فهي  الصالح؛  عليها  يغلب  الشنقيطية  واملرأة 
االهتامم  عليها  ويغلب  الرجال،  تصافح  متسرتة، ال ختالط وال  اهلل 
بالدين علاًم وعماًل، وهي تعظم شعائر اهلل تعظياًم عجيًبا، واملرأة يف 
بالد شنقيط مل يكن هلا دوٌر ُيذكر يف تعلم العلوم الرشعية ونرشها 
أبو  فعندما قسم  اهلجري،  الرابع  القرن  املرابطني يف  دولة  قيام  قبل 
ورعاة  وزراعيني،  وحرفيني  صناع  إىل  الدولة  أفراد  عمر  بن  بكر 
الذين  وهم  علم  وطلبة  وعلامء  وجماهدين،  والبقر،  واإلبل  للغنم 

كانوا يتسمون بأصحاب )الزويا())(.

والدين،  بالعلم  املهتمة  القبائل  جمموعة  املوريتانيني:  اصطالح  يف  هم  الزويا:   )((
الدين  شعائر  وإقامة  العربية،  واللغة  الرشعية،  العلوم  بدراسة   ويمتازون 
اإلسالمي، ورغم شظف العيش، وقساوة احلياة البدوية الصحراوية، فقد ظلوا 
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نساء  عىل  البداية  يف  الرشعية  والعلوم  وعلومه  القرآن  تعلم  اقترص 
العلامء وطلبة العلم والفقهاء من أزواجهم وأمهاهتم وأخواهتم وبناهتم 
وجوارهيم، ثم انتقل بعد ذلك إىل رشائح املجتمع من النساء األخريات.

قال النحوي حفظه اهلل:
تتعلم  فالفتاة  بالفتاة؛  لالهتامم  الوافر  احلظ  شنقيط  لبالد  كان 
القرآن كام يتعلمه الطفل، وترتقي إىل املحرضة يف حيها فتتلقى من 
املعارف ما يتلقى الطفل، إال أن غالب شأن النساء يرصفن اهتامًما 

زائًدا إىل دراسة السرية النبوية الرشيفة.
وكان البد للمرأة من رصيد معريف زكي، ألهنا هي بحق مدرسة 
الطفل األوىل تلقنه أول دروسه، من تعليم احلروف اهلجائية إىل تلقني 
القصص التارخيي، إىل تدريس القرآن، إىل حتفيظ املتون وتفسريها، 
والقاعدة العامة هي أن وراء كل رجل عامل امرأة، مهدت له الطريق 

إىل االلتحاق باملحرضة يف مرحلتها املتوسطة أو العليا.
ومل  الدينية،  الشعائر  وإقامة  وتعليمها،  اإلسالمية  العلوم  تعلم  عىل  حمافظني 
ُيثنهم عن ذلك صعوبة الرتحال وال تنائي الديار، ويمتاز أهل الزويا بشيم تابعة 
كلها من صميم تعاليم اإلسالم، وهي التقوى، والورع والعفة واحللم والصرب 

واألناة.
زاوية،  مجع  وهي  للزوايا  ملالزمتهم  االسم:  هبذا  الزويا  أهل  تسمية  وسبب   
الربط مجع رباط، وقد  التي هي  العبادة،  باملرابطني ملالزمتهم مواضع  ويسمون 
أطلق عبد اهلل بن ياسني هذا االسم عىل أصحابه، ومن ثم أصبح علاًم عىل هذه 
به، ولقد قامت  العلم واشتغاهلم  الطلبة لطلبهم  ُيطلق عليهم اسم  القبائل، كام 
يف  والعلوم  اآلداب  وتطوير  اإلسالمية،  العلوم  نرش  يف  عظيم  بدور  الزويا 

الصحراء، ويف غرب إفريقيا. الشنقيطي ومنهجه )ص9( لسمرية بنت صقر.
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ولكن دور املرأة ال يقف عند هذا احلد، فمن الشنقيطيات نساء 
ما  والطالبات  الطلبة  يدرسن  فكنَّ  املحرضية،  للمشيخة  تصدرن 

يدرس كبار املشايخ))(.
وُذكر أّن العالمة حممد األمني اجلكني الشنقيطي، وكان من أبرز 
عنها  وتلقى  خاله،  زوجة  عىل  األدب  درس  ونجد،  احلجاز  علامء 
والسرية  وأيامهم  العرب  أنساب  يف  واسعة  ودروًسا  األجرومية، 
عمود  ونظم  الشنقيطي  البدوي  ألمحد  الغزوات  ونظم  النبوية، 

النسب يف أنساب العرب))(.
بنت  فاطمة  النحوي درس عىل والدته  العالمة اخلليل  وكذلك 

فتى وتلََّقى عنها متون السرية النبوية واألنساب)3(.  
واملرأة الشنقيطية تبدأ بإسامع طفلها القرآن واملتون وهي ُترضعه 
ببناهتا  تدفع  ثم  الصغر،  من  والتلقي  السامع  عىل  أذناه  تتعود  حتى 
مثل  اخلشبي)4(  اللوح  من  احلفظ  بطريقة  وحفظه  القرآن  ليتعلمن 
طريقة احلفظ عند الذكور، فُتتّم حفظ كتاب اهلل قبل حلوقها بالدراسة 
العلمية باملدارس العادية، وحترص عىل تعلم العلوم الرشعية أثناء 

الدارسة، وال تعاُرض بني االثنني.

))( بالد شنقيط املنارة والرباط ]ص: 89)[ اخلليل النحوي.
))( املصدر السابق ]ص: 89)[.
)3( املصدر السابق ]ص: 89)[.

)4( راجع باب املحارض الشنقيطية.
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حافظات  كثريات  فمنهن  الرشعية.  العلوم  تعلم  يف  تتدرج  ثم 
برواية ورش وقالون، ومنهن كثريات حيفظن آالًفا من  لكتاب اهلل 
العقيدة،  أم  األصول  أم  الفقه  يف  سواء  ورشوحها  الرشعية  املتون 
ومنهن  للفاحتة،  الرجل  كحفظ  مالك  ملوطأ  حافظات  ومنهن 
العربية  اللغة  وجُيدن  الشعر،  من  األبيات  آالف  حيفظن  شاعرات 
بطالقة ورسوخ وكثري منهن عندهن حمارض لتحفيظ القرآن وعلومه، 
وتعليم العلوم الرشعية، وعندهن حرص عجيب عىل إقامة الشعائر، 
فكنت أمرُّ أحياًنا باألسواق أثناء األذان، فأجد حالة استنفار عجيب 
عند النساء التاجرات، فعندما يسمعن األذان يرتكن املحالت دون 
إغالق ويذهبن ألماكن الوضوء ثم يذهبن إىل الصالة يف األماكن 
الذكر  عىل  عجيبة  حمافظة  وعندهن  باألسواق،  للصالة  املخصصة 
واالستغفار، وحيرصن عىل عدم االختالط بالرجال، واملحافظة عىل 

السنة، فبارك اهلل فيهن ونفع هبّن اإلسالم واملسلمني.
هذا ما يرس اهلل يل مجعه عن بالد شنقيط، فله احلمد عىل توفيقه، 

وله الثناء احلسن.
هذا وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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